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 نايف



 ا

 :مجوأو ما اتناك مذلل ا نإو ؛ ع مقوأ حودمملا

 نم ايظا نر عضخأو عرسأ مومذملا اضف رك ذ ىلاو

 اهب ناطاسلاو ؛ رونأو ضوأ اهب ناهربلا ناك احمل 0

 نإو 5 م اء طلستلاو ؛ ربشأ ام ماخو الاو ءربقأو ردقأ

 ؛ عفرأو لعأ هرا 1 00 امو انعم ناك راتسالا 0 57

 لع فولقلا مءاخس لس ىلا ىهف راذتعالل ةهجوم تكد

 نإو « دعا 1 برغ لو رودصلا رحو»و « برقأو

 ضرلو « مجنأ ةحيصنلا ىف ةشلايملا فانك طا
 ءاضراو تاعلا ن2 - اهب تدرأ نإو « عنو انما

 مزاولب ءافولا ىلعو « ا دك رعلا نيلواةيحصلا ببطن تل

 ء فنتارملا ىلعأ ىف ةغالبلا ع ا ىرت اك يجف رق 0

 ىلاعتهّللا دمحتلا ةانيطر غرك دق وقانملا مظع اةانملا نم ةز ا

 تاك نم لو الا راك مث دق ىلاعت هدمحل

 . زاحتالا قئاقح مولع ىف زارطلا

 هلولأو قاتلا ءرطسا هيلو

 ةعلارلا ةدعاقلا

 دعاوق نم

 زاحلا



 كك 0

 0 فصلا و كتف ؛ ا راض اول لك

 ةنأهعو كرما ةباغ ناكل « فعضلا فصو ىف كسذحو كرظن

 وه لوقت وأ « هنوهأو نوكي ام طايح ال لوطن نأ كريدق

 000000 [2] ١ ريوصتلاو نادقتلا نم كلذ ريغ وأ ءاومطلاك

 هسفن ذكي ناللف 0 اا . لالا و كاما هك قام
 ملعتلا ىف لمحت,و « اهعمل هسفن بعتيو هدا ةءارت ف

 000 تكسو نيش مهب ال وهو اهلك عاتملاو َراصِوالا

 لوو ةبالا واتت تأ نيبو اذه ركذت نأ نيب ًاقرف دحت
 '00001 قاذهم دحن كنإف « ًارافسأ لمح راما لثك»

 0000 مهل اموق ىرأ ىنإ : لوقت نأ نيب لصفت كنف اذكهو

 لاق نم م لوش هعبتت 5 6 مارق

 2 0 نم م راشعأ 0 ولا بايثلا كبس 5

 000 ل اور هل ل مهنم ورسلا بشخ ىف

 )00 د لساذكهو» نيرا نيب ًاقرف دحت كنف

 5 انكملا نأ رعاف ةدعاقلا هذه: تدب اذافءتاهسشتلاو ةلث» ل

 ”سسكتو ءالاجج ظافلالا ديفت اهناف ميظع ”عقوم ةغالبلا ىف اه

 بواقتلا وعدتو ءابامي 3 0 كلو الكو هارد اعلا

 لب ذل ىفوءنسحأو مفرأ تن اك حدملا ىف اهتعقوأ نإ اهمهف ىلا



 0 ا كر

 اهتاليوارس ىف اّمع فعأل * اهرمخ ىف اع ىفْتش لع ىنإ

 نأ الا:ةقلاو :ةهازالا نعبد اعك هدف رين الاول ان

 اهفيلأت ءوسو اهردق لوزتل الا كاذ امو اهنم نسحا روجفلا
 لسكر وأخ نيطلا وا هلق ءانبأ ايف نتزلا يرش ككل

 لاق للاق ها هب ءاحو ةئيه 5

 نان ا | نمضي 4 ل نح 55

 رو الل نادك و

 لاك ل ه كلذ ريغ ىلا

 ) اذ < داس 69

 تاي شإط يعمم دي
 دعل حلرصل اهنابإو « لج ىلا ىنخ 0 ىلا ٍضماغ

 هن انقذ سررت اورعوك د هيا اهمامت ءىث ىف اهدرت نأو ىنكم

 ليشملا ناك من * نمو « "”لخدأ هل امنت عرت كن ايتقاولا] رعأ

 نأ تدرأ اذاو «'مطقأ هبثلا ةدالو عقوأ ةدهاشمل 7
 لثكد ىلاعت هلوق ىلا رظناف « 5 ل دا

 رمألا ةفعضل ةلان ةيزيخ قامت هفلافرو يدل
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 2 ا

 * ثلاثلا ميسقتلا

 000 0 1 و ةاح ملا نكح رانعا
 1 نا اوهو ةيوبتلا ةئسلا ىف درو ام اذه 1 لا

 0 00 نع هلأست ملسو هيلع هللا ىلبع ناوسرلا ىلا اند

 ةصرق ىذخ : ال لق مث ل استغا فيك اه ا

 00000 لأ فيك تلاقف ء اب ىررطتت كس نم

 000 1 لا لاف ءام يطتا فك تلاقق ء اه ىربطت

 آو ها تارو نم 00 0 لاف اج ىرطل

 ؛ جرفلا نع ةيانك «مدلا راثآ : الوقف ء مدل اناا
 ء حراسملا تاليلق : 1 هل « اهحوز فصن ةدارعا لوق هنمو

 ازا كر ب |. كك راملا ةتاريعك
 اا 0 دارلا ةدئاقلا نع واخت ام ةحيبتلا لاثمو ,كلاَوه

 ىضرلا فيررشلا لوق اذه ئمو « ةغالبلا لهأ دنع : يع وهو

 ا اس نك نإ ) ةعاشن
 ىطعي ال هناف 0 ةءانكلا 36 نم مثدنع اذهو

 اد هولإ قيساعر لب 1 تر دولا ةدئاقلا

 اق اذه ةزمو 2 هيلا 4 0 ىلا عوضوملا

 كاملا ىنتملا بيطلا ىلا



 سل عسا

  اققلا ضي رع ييدالافا# .كلوقك ريخارام كيرا

 ضيرع نالف اضيأ ملوقو « سانلا نم «هلبألا نع ةيانك هنإف
 وجم مهضعل كي ةيانكلا هذه نع ةيانك هناف ءداسولا

 رخبلاوهو دسالا ِءاَد هن نم

 38 80 كما م ا

 د كلا :.نسوتلا» ا 8

 هودعم لجر 6 ميصخل لاقو
 ع

 ه-

 يل 0 رع - ََء ع

 تفز مون كما كا 57
- 

 ا ملف

 هلك |ةيف ةردعلا نع ةياكك ”هلعج دعس كش هيد

 نالف : موق ةديعبلا لاثمو « ةبانكلا ىف برقلا ىلع لصح

 - 5 لهل كلن أل . طاامرلا هيف رك كرد تالا

 تحي قارحألا رك ىلآ < رشا ءرتك كا دانا 7

 م . ناكالا ةرثك ىلا مث « مئابطلا ةرثك ىلا مث ءردقلا

 فارقك اذيهو ءافايصم كرت كلا <80 ءاس لا 3

 رثكت طئاسولا نإف ء ليصفلا لوزبم « ىلكلا نابج نالف

 ةنانكلا ديك ى ادودعم هلاخ اذه ام ناك اذيلق ء اني



 كك 0

 كلاك ليكرتلا ةقيرط ىلع 'تّدرو اذإف ءرظنلاو لمأتلا دنع

 دارفالا ةروص ىلع تدرو اذإو « ةغالب ظعأو « ةَم ال دع

 اكل ا كلو. ةكردلا تلصح ىلا ةيزلا كلتاط نكي ل

 211 اندرأو « بوثلا قن ”نالف 6 ةبكرملا ةءانكلا يف تلق
 |0001| ةهار ىف وه لؤت كنف ء ةهاشلل ةرونم لع
 ا راسل اذإو سائد ألا نم بوثلا ةهازاك بؤيملا

 00 ال الا تدجوو ”ةحاشملا تحضتا فيلأتا

 عاما ىف « سمللا « ةدرفملا ةيانكلا ىف تلق اذإو « ةءانكلا

 27 65 ةماشملا ةوقو ةبسانملا نم ةجردلا كلت ى نكت م

 * ىباثلا ميسقتلا *

 ام ةبيرقلاب ىنعنو ؛ ةديعبو ةبيرق ىلا اهلاح رابتعاب

 دل برو « مزاوللا برقأب بواطملا ىلا لاقتتالا“ نوكي
 0000000 11 مزال نم اهيواطم ىلإ لاقتنالا نوكي ام

 آل 1ر2 ةنانك هنإف ( طرتلا ىوجع ةديم ) هلوق ةبزقلا
 000 اا راتعا ريغ نم برقلا لع لصاخ اذهو < :اهقنع

 ع ةنانك هتاف (1 هيقل قدقلاو: فاول تبأ) هلوق

 اأو ةبانكلا حضاو ىف دودعم هلك اذه ئدثلا دوبنوءزاجتالا



 تك لا 2

 هدلول ههجو هللا مّرك نينمؤملا ريمأ لوق هنمو « ةرثكلا ةهج

 هللا زعا ) نك سم فيدال هل يسال

 الو ار كل لوزت «كمدق ضرالا ىف ديو كبح

 اذهو ءايلع ةنانكيلا دورو تكا اندكج !! 00

 فافعلاو « بوم نيب ْدْحْملاو ءِهيَدْرِإ ىف ؛مركلا : كلوقك
 مكلف تاكل 0 يهلك اذه د

 نا ل ف درو اك (د سولا ضير كنإ) ليتكم

 ناكر 1 0 أهم هيلع هللا 0

 طيمخلا نرم ا طل نيب ى يد

 امهثدحأ هذد ىف نيطيخ « متاح نب 0 لج ( دونسألا

 لوصر كلذ ركحف ةرسفلا ةمالعا 2

 : لراس هلا ا سو هيلع هللا لص هللا

 ةناسالا هل نع بانك رهو داطإلا اش تل 0
 ( افقلا ”ضيرع نالف ) موتو ههتسابك ناضماو ةئاطق ل

 ا 0 "و هئاكذ ةلقو هتهأبف نع 0

 00 لاتخم «هّيفطع 4 0 هنإ و) سانلا ضعبل

 كلذ. مك هاي هع ىلا كلذ. ريشي ( 4 ا 1 0
 م

 هسشتلا ةهح لع وه نإ ةبانكلا ' دورو مهل « هلع ةءانك



 د 20

 '00 ١] لقانا ءارثلا نع ىنكحو عاما نع ةبانك هناف

 ]| لاخلا ةنم لوزل حركم ناك ناود 4 1 6

 «هنع ةاتك لابحلا لد ملسو هيلع هلل 1 0 0 هنم

 ةيفان ( كتنإ 0 علا اده لع 2 ا اذهو

 هيلع هللا لص ىنلا ُر أ هب لوزيل# "00 1 وكف

 ) نإ ) تناك اذا اند ةحضاإلا حجملا نم هن 0

 000007 01 هنا لاطلاق . ةلمجلل ديكوتلا ىف اهلب ىلع
 ا002007| هلع نم مثركم ناك نإو هيف ىنملا 0

 0000 11 هنم لوزل تيذكللاو راكنإلا ىفهنأش

 نيذه لعف «رارقتسالاو توبشلا ىف اهرمأ ةوقو « اهخوسر

 00007 00و ماللا تصن ىف نانءارقلا تدرو نيليوأتلا
 'مفرلاو « دحجلل ة 0 ءاللا نوكتف « لوألا لبوأللا ديؤي

 نيب ةقرافلا ىه اهيف ؛ءاللا تبوكتو « ىناثلا 1

 ( لوزعل ) هلوق ىف مفرلاب ةءارقلا نركب « ةيفانلاو « ةدكؤما

 ابقار دا وراكت الا ف اهطوخد مظعل اهن ا ليلا لع ةلاد

 000 ماو نوحصلا ةحازإو « لابملا علق ةلزامب « هيف

 ؛ضارأالا قشنتو ةنم َنرطْمتِي تاومسلا اكس » ىلاعت
 00000 عر ءادلز نيج را اوعد نآاده ”لابطلا ركو



0 

 املعو ءاهتوبثو اهتحص ىلع اًناهرب "تقأو اهدهاش تابئإب ىرقلا

 اي غلبأ 0007 كالذر : افيد هس[

 "كاع انا تاهيل د رح رك ةلزنع نوكح اسكن

 كئاقر هنن الفرعف ل ني لادا
 ماسق ألا قايدبلا عجرتلفا اذه, تفرغ 1 ذاق قئلعت "الو

 لاك هللا 3 ةنوعع ل « ناثحن ناذبف ؛ ماكح لاو

 0 ا تا

 ساتان

 صخب ام 0 كلر هريثك تاراضا مسقنتو

 نال.“ ىهو هيف نحن ام

 ( لو د ملا )

 ف ام 01 ىلا ايناؤ را تعا

 هلوقك اذهو « ةدحاولا ةلخ دانا ف اا ةءاتكلا تن كا

 ةحعأ ىلو 0 0 عسل هل اما نإ » ىلاعت

 يك ازال لا د حلا الا دخلا

 فعضلاو لثذتلا ىف .ةميالملا نم اعني امل ةأرما نع ةجعنلاب

 « ءاسّنلا سال وأ ١ ىلاعت هلوقكو كلانا تك



 كا 0

 لور اعلا ةغبص نم ع ردو

 سلطيو راظألاب ًاروط قوه
 كش نَصِنوَع نع كك

 "01 انيعر ىرولا مءأ اب باجأ

 « ةءانكلا ىتاعم ىلع 0000 را اذه لع رصتقلو
 000000 الج ىذلا ثلاثلا لصفلا نم انسرغ نم دقو
 00071196 مراو ءحولتلا نم تراك ام 0 اهرصحو

 00 00 ةحردنم 0

 اهدارفإ نع كلذ 0 مرج الف دحاو دوصقم ىلع ةلالدلا ىف

 قيفوتلا هللابو ءركذلاب

 ( مدارلا لصفلا )

 ا( 1| ا ءاكحا قم فرط كا ذو ةياعكشلا ماسقا نابي قفز

 0 م هريغو ىناجرلا رهاقلا دبع 0 لا نأ لع

 حاصفو 0 .* غلب راكم نا وقيم نالا لمع

 هنو ) هنو ف هلاك ظعأو هنع ك0 كل عملا كلذ

 كلوقب ىّرَقلا را تيك اذإ لنا وه « هاثلق ام لع

 ا روك كنإف هرانقلا دار ةيتك ”نالف



 -- 0 ت

 عافتراب ؛ ّىدثلا 1 « راعألا رك نع ىكف

 ةانكلا يع نماذهو طرأ اس 0

 أه رغو

 ءارعشلا ضع هلاقام اذه نمو

 لفؤنل امِإ ط هلا هد
 ََء

 مشاهو ل 1 امو اهو 1

 لو نمو

 000 ةسجرلب 0 ف

 يصلوا هلط ا 1ك 7

 5 ولا مثل ىلإ هلخالخ

 عويس مايأ ىف موضع لوف ةنانتكلا تررغ ندد

 ىتولا نم َنْحي 4 كاوا 26

 5 0 5 1 د من وعو

 رهاز ةعيسل ف ل مكس

 59 ت ىهذلا الإ ”تالصاوتم

 اهدا حم ىلع انا نإ

 كحل رحح ىف مهضعل لوق اهفيطل نمو

23 
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 ادا ف

 ا علا هلق اهيلاذع و
 ار 1 دحم ا كل كي

 او لون اذه نمو

 0 ل اف نبا

 رات
 را 0 م 0 تيب

 58 هكا توتي ان اذا

 ا الأ تالت اماملطبو ةيانكلا بيرغ نمو

 اهصْقت رنا ف داورلا 0

 ع نآو ل

 هر ىثعلا عم ايلا اذاو
1 5-2 
 ا ندحهو كا 0



 2 يا

 ىبانح 5 : لاقل حرص ولو ؛ ليصفلا لاهو ء باكلا نبي

 كا الرا فلا 00 ال ءبدؤم ى اكو 0

 كلذ نمو ها 0 قونلا ' مان

 ءارعشلا ضعل هلاق ام

 تي فشلا سلا
 1 ع 5 3 وهاس 5

 م | وهو 5 نم هملكي

 ناوى ا لوف درو اكسر

 هنود 0 الو ا راح ع

: 1 0 
 ريصلا ع دوحلا ريصل كو

 ع هناكم ىف اهمابثإب « حودممال ةفصلا تابثإ ىلا لصوتف
 م

 لوف اذه ا ءهلحن ىذلا عضوما هموزلب هل امور ىلاو

 تبان نب ناسح
 هامع رت سل

 ار

 ىرتحبلا لوقو

 ىذلا كلكعو نمّيدجملا ”دوعن انليلظ

 دهم ا نم ا لتعا 56 تلاد



 0-5 ا دج

 ل15 نمو + لويتعلا شيطو مولملا ة ةفخ نع اًمِإو « ءاسؤرلا

 ار عع كا ىبأ لوق

 باّرْغلا يش همايق نوادو دايز وب أ موق نأ 0

 ا راف ار كان * هلف 0 هاري 5

 711 ةاكلا نم ديف لاتكماب ارث ثنا ):هلوقف

 معألا دابز لوق اذه نمو

 قىدلاو كي 0 ةحاملا نإ

 |جرادملا نبا لع تتصن ةبق ىف
 هيف ةعومج ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ : لوب نأ دارأف

 0 اناا لاذع ةكل هن ةصتخ 0 « هيلع قااقسلا

 ( ةبق ) ىف اهلعل ء حدملاو باجيإالا ىف ”لخدأو « كلذ تم
 ظ ا 114 . ىدنلا ىف ”نكمتم هاو أهف هوك نع هن 0

 003 ]5 4 كلذ نمو ههيوجي ام لك لع ةبورضملا ةيقلاك

 ةءاثكلا ف هادا

 لن اع وس ىف كلاي امو
 ليصفلا . لوم تلكلا ١ نا

 « نافيضلل ل رآث 1 ةرثكو هفن مرك رك



 د ماراح

 راشملا وضعلا نع ةبانك ( حامرلا فارطأ ) هلوق لج
 نمو « ةقاشرلاو نسحلاو « ةفاطللا ةباغ ىف ةرابع هذهو « هيلا

 هاربر قدررتلا هلق اماه تي

 لأ م“ تنزر دق جالس نفجو

 اكرسلال هلم تعا ُط هيلع

 ةظيفح وذ رفد ن نه هفوج ىفو

 نال يسأل اا

 2 _ ني دا أرما نع 02 هنإ:ليق دقو

 اهدوصقم ىف ةقئاف « اهانعمم ىف ةدّيمل اهنإو : ةءانكلا

 ىلا فيارشلا لوف ةنانكلا قةفقوم نيحراضو لعأ

 نطو 1 0 ىلإ نحأ

 دز ا ما

 تفاطقت دا ف ءاموأ هلاق ام كلذ نمو

 7-5 سب . عبار فار قاع
 2 مك داوطأ را لاه

 ةوفاتاةةركحت نيس فشلا ل

 كني ىذا هولا كش وذل يوت كدا

 توم رع اك انك كل داوطألا ا 16 هندبو



 دسلل 2 مسن

 لاهل ةاالو ماك لاق

 5158 8 ماَر لفعل

 ا يدا هله امري 0

 لاقف ىه امو  ماشه هل لاقف

 1 ىبَأ الجو ىف 3 مار

 "ل1 نايخ ىلا ىف لا لخدي

 "1 1 انك هل كرلعف ول :لاقو» ماشه كححضف لآق

 000001 لو ءاكللا قاريثالا نبا هدشن أ امو ؛ كيلع

 ءاحملا ىف ساوت 0 أهميجححو

 نكح نا نام تنك اهناذا

 حالسلا فرط ّق َكاَدَيو متف

 تاقراس ' ءاسن هل نِإف

 .حامزلا فارطا ني اه اذإ

 ىرْبأ هيلع نار دقو َنقَرَس
 ,حابصلا ىتح هن لمَ 1

 ه هلا شادن دقو ا



 ل جاو د
0 2-6 

 .؟

 صنف ا 57 5

 تر سل
 , هريغ 5 ل رولا نكد

 'ر دق الا لوق كلذ نمو ؛ هريغو وه لاملا ىف هيف ىوتسي هنأ
 قدا

 ةعيم ىذ فرشع : حور دقلو

 د 01

 16 0 1 ربطت كك

 5 هباهإ 3 0

 ا اك ؛ ءاسنلا ىف هل ةبغر ال انينع ناكو

 : :اك |علعج ناتييلا نادم غي

 00 اعزاحكو قلك ع [هتقيقحت نا

 دع“ نادعس ناوي الا ناك 526 يكن

 , هجولا ليمج ناكو « كلملا دبع نب ماشه ىلع دفو نمجرلا
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 ىر 6 امهف « هن

 ا ماشه لع لح دفة يف يلع نيلعلا كعب دل

 لوي وهو
 وا فوات الول د هشاراطلم

 تمصلا نع 5 2



 ب عام

 هواعج( مر ريغ 6 يفت نالف ) مهوقو « هديربو هالصفنأم

 كدر الو , ةدئاش هيلع 000 اعف لعفب نم ةناغل 5

 اذه نو اراك ىروب.ال مرد ريغ ديدو 0 8 عفن

 00001 هلاك اذه نوكم ( ءالاانلع طخخت نالف) موت

 ا لاا دع ىلا ةفاتمإلاب ةدوجوك همدع نوكي المف
 تايانكلاو ء هرقأو ءىث عرسأ ىف ”سهذي ءاملا ىلع طملا

 ةافكو 1 ا افاتار كرا مالك ىف ة ا

 00 ناسا ىلا ةلعمالا هذه تأ رعاو + قيفوتلا هللابو

 ىف « نينمؤملا ريمأ مالكو « ةنسلاو « با نكن نا تالا

 000001 ايدو ةرامثسالا ىف ةحنماو ابن رف ةءانكلا

 اك كلا دك ةفرعم وه دوصقملاو « فلكت كك جاتح دع ةاكم

 لا ا ساو" نر 6 ”حاضياو

 اباخ نكي. لو اهريغ بط ؛ ليثمتلل ةملاص ريغ تناك نإو

 ةيواطملا ةقيقتحلاب لح
 ا

 ادي تابانكلا نم درو انف

 ةلودلا فيس حدم ىف ىنتلا بيطلا ىبأ ؛لوق كلذ نف



 ل كوابل دس

 اع هللا 6_1 .ةقناع ىلا كراش ءارقا ها

 تدارأو (ال) ةشئاع اهل تلاقف , ىلجت ْدْيقُأ : تلاقف
 ىأ ءاهريغ نع هدم اعيش اهجوزب عنصت اهنأ أيل

 0 ل ظفللا اذه ٌرهاظف « اهاوس 7 نأ هطبرت

 اذه نمو ءمأت نا كاس ا ملأ هتطابو ) لجل

 "بوت هيلع 06 00 . ماكس نب هلل دبع نع كن ا

 ناك كلها زود اذه ل ارا ناس

 ) قرتحاف روثتلا ف ا لحرا بهذف كلل 0

 هءاب ول هنآ وه نمر امبإو هقارتحا كلا د درب و

 ل ٍبطح 3 رونتلا ف هزيذ قيقدت اة هتملت قد

 0 نا هاكح 'مالكلا ا 20 2 تيا كا

 هللا لض لوسرلا نع رونا ىهو املس ت1

 لرش نايك تدان نا | © ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ةهج نم وه مالس ا نا هللا ديع هلَّش ام

 ( ىرخأ“ مم الجر ءادَقِب نالف) ل اده نمو « ملسو

 كر 60 نع هيك ا

 ( برأ ها ةورإ ذلا 8 لتفب لازام ) مسا 00

 ىلا ةدفابشلا ىف لاحالاو تطال و ع

 نخب



415 

 ) سلملا 100 ا ا مهوف برعلا لاثما ندهدو 4 انهه م

 نِإف 6 ءوتدلا ةيشم قاع نيل كالا نع ةءانك اذه اواعح
2 

  ”ةنسح ىف ؛ رحبلا ف توكت ةولوللا ىه 6 املا ةليقع

 دلجو «رمنلا دلح هل ل موق كلذ نمو « تلم 0

 « هئضغ دتشاو« 14 مظعو < هلوأ“ دع كك (دس لإ

 0 ىنغلب لا نال نيئمؤملا ا كلو

 هل ددلك) مفرغ اذه نمو « هانرك ذ ام ىلا هب ريشي ( ميت ىف

 ناك ام "قدا هل ودبي نا ةيانك هواعج ( نحملا رهظ

 هنأ تّمرو نالف ) ) ميلوقو « ةّدولاو ةفلألا نم « ةئم 1

 اذه نمو « ىضغلاو قئحلا رهظب اا ناك اذا (انيع

 00 ا وطح (سيطللاا يس ) محلوق

 000 ا طولاو ( رانلا 2 نم امل اذخأ « اهناحتلاو

 "لع هللا لص هللا 01 لكما اذهب ملكت نم لوأ نإ : ليق

 ةعزملا دعب فيسلاب مثدالج ىآر امل ( ن "رمح 20

 هداربإ علا 3ك اذه حص نإف ؛ © كللَد لاق: نئماسملل

 موق نم مهنع درو أم كلذ نمو 4 21 امخألا تانانك مسق ف

 00 امك راسا لثم اذهو ( ناطبلا اَكقلَح دار

 نمو « اهريغو بورحلا ىف مكاظعلا م ازاو : سعألا ةدش



 يا

 1 ناو“ همدق مضي نبأ « ىرْذي ال هنأ نع هب ىنك
 تاياورلا ىرذن ؛ هةفحت هنلعلا ىلك 00 1)' ةردق

 ميا ناسا ترسم ىنك ( ميشهلا حبر ءاَرْذِإ

 موقبإ ال ةفيطل ةياتكا ىو « هعو رو هلوصأ ماكحإ ىلع ةوقلا

 الو  نابدنإ اهتحاصف مم لع ؛ءلطي ني نا

 اه امو را ! و ءاهرس ىلع ىلوتسي الو «ء اهردق فرعي

 0 لاكمألا تلو هعلتجلا دف لهأ نم سارا

 نرش ةلا اله

 ( ملارلا عونلا )

 ( ءاغلبلا مالك ىف تايانككلا نم دروام )

 جوز املهنأ : صاعلا نب ورع نع ىوُر ام كلذ نف
 لدا 0 ا" نكلبلا نب ور شا د هدأو

 « هتالص ىلا اتفتلم فتاك اهنإو « اهنم ني ل« لايل ثالث

 كل نيرت كفك: لاقف تالثددس يارس هيلع ال

 الو . اقتكاانل ني مل هنأ لا ءوله لعبلا م : تلات

 تاراتككلا نم مات نإ كاسح 5 م انل بثق

 امهالكو « ءامولا فنكلاو « ردسلا وه ةفنكلاو « ةبيرغلا
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 00007 0 نك ( هيبلل لوألا ذم ىد ) لاق خانه اع
 000 نع هبا ىنك ( مدين نالف ىلا امى ده )ركب

 نامثع نع هب ىنك ( موقلا "تلا ماق نأ ىلإ ) هدمب ةفالخل

 طعم ىنب نع ه؛ ىنحكح ( هب أون هعم ماقو ) هتفالخو

 هب ىنكي.( عيبا ةتنن « لبوالا ها لق نمسك

 ا 0 فامضوو ءانتعزعن ها

 « مضقلاو مقل نم مالسلا هيلع لاق ام مهيف , ل

 1 ةيطحلا نيد. اهلفا هفرتلاو# لاول مسوتلاو

 صاصتتخالا نم « ةمامرالا ىف مهنم ناكام لعرابطصاوء محو

 ًاحْدَق نوكي ام م السلا هيلع هتهج نم رادصي مو «راثيرالاو

 00 سابا مههتارم اطخ الو مهايدأ ىف

 انا الخ نم م كج قلعتب ام ان دروأو ء صوصنلاب هتمامإ ريرقت

 0000 ت00 ماللا هيلع دلوقت كلذ نمو «ةيلقعلا ككل

 ل ايه تالا ىدحإ هب لأ نإف ٠) هل الهأ سلو محلا

 "الا نمل نم وهف هدب مط مث هير نم 7 م

 اذهف ( أخ ء[تمأ فرحا كو فلا حسن لثم ىف

 ' 1 نانا ةريصبلا ةلقو « هلهج نع ة 00 جر ج ا

 0 راك ُشاَع ؛ تالاهج 00



 د هاش

 نإ و « اهلجاع ىف ًاعمطو « امناذلب ىفنشو ءاان دلل عب :لخنأ

 نأ مهسوفن ىف 0 ىلا 8 دل دمي تا

 قم عرش حان 0 مدعو « وكس

 30 ةأاساقمو ؛ هدراَوم .ماحتقاو ع تول

 ىف مالسلا 557 : كلذ نمو ءاهلاقثأ ضوبملاو ةفالخلا

 نع كلذ ىنكب 1 نال تبل هلااو_ اهل ةيفشقتفلا

 باوقثلا لع امنم يلع نأ اعيل هن إو) « هتفالخ ىف ( رس

 ل الل هقاقحتسا نعيش, يك.( اننا

 لسا يعتاد ) ةياملاقعل اكشن نا لا
 عافتراو « هنأش ولع نع كلذب ىنك ( ريطلا ىلا ىقرت الو

 00000 امنوذ تلدسف ) هللا دنع هرطخ مل امد اع ران

 رومأل « ةمامرالا نع هضارعإ نع كلذب يك كل

 : ىجنحأ ضارعر) الا نأ ىارف « "ترضح ”ضراوعو ترج
 ءاءاو أ يناظر اوه لاكدلاو 2 حرار تاكل لس

 ل نالف لاق مطقلا نع ةبانك امك 0

 هنأ ء مشكلا" ىطل ديرب 2 لمتحنو ,« كعطق اذا « ىبع

 مك لاه هبعكو هالو سدفعت كوم ا

 باص نيرمألا 200 اذا رسال 1



 د اس

 لوزتو صاقتنالا 0 ١ اذهوف كلو تا مقوو هراك

 ىلا ةشئاع ءاعد نع اا ( متبجأف اَعَر ) هلوقو ردقلا

 (مّدب رهف رقعو )4 هلوقو « لاَ ىف اهريمششتو « هيلع اهبلََنو هبزح

 هذهو ؛ جاعزنالا ةرثكو « لشفلاو كا 2ك

 ةك لاو ؛ مه مذلا ةباهم ىلع 5 اهلك ةءانكلا ىف ان تاركا

 « ايندلاو 7 00 ةكندلا  لاصتلاب "سلتلاو ؛ مهلاوحأل

 00001 ةلملا تاارلاو ءةشرشلا لاصملا نع 000

 ) اكان ةيصللا لاو ةشئاع تالا هنن ناحامع ا

 اا كلذ هنمو مهس ناك ام هي , لما م 0

 هيلع هلل ليم هللا لوسر ضبق امل . مادا هيلع هلو كيد

 ابك اهب ص ل 2 لاقف ةمئابملا كلو يعدو مسو

 3 1 ةرسع ةعصا| منأو ةفالملا ىعأ نع ةءانكاذه ل

 ا لو 1 اكرام هلل 0 ةريقح

 )00000 لق ©: ءانركذ اع ةلاتك ءانشألا هذه لم
 000 ارردل «تكتسأ نإو ا, كللا ىلع صرح اولوقت
 َريغ هنوك نع ةبانكلا جرخ هجرخأ « مالكا ذهف ( توما
 ْنإف « هانعمو « هيلا هع امل سفنلا بّيط الو  هولاق امل داقنم

 010 ياكم [قالماسم نأ مولر فل مو( :) لقأ



 دا الا

 00 دقو ء.ةتنلا للا 0 هرياس نيح ( ربا ) مسو

 تدق اذإ ) هل لاقف « ًابنث مأ ًاركب له ٠ مكتتا نع

 ل فنزيغلا قيلح نع بكمل كك لكلا سيكلاف

 ف لع رصتقنلو « هنم لالقإالاو « هدنع ةركاعملا يدا عاقولا

 لقالاب هينتو ةبافك هيفف تانانكلا نم ردقلا اذه

 رثق الا لع

 (” ثلاثا عونلا (

 ( ههجنو هنأ مك نيتم وللا عفا نع تاناتكلا درء

 نأ نم رثك 1 مالسلا هيلع همالك ىف تايانكلا نأ معا

 هلوق كلذ نف « ةفيطل تك كلذ نم درو اًنكسلو «ىهحت
 0 ا ام م ا ا 0 هيلع

 ةأرلا دنجا 5-7 0 2

 ألا ع ا ريدا مهمايدأ ةفخ نع

 داع كي ثلاو ةءوّرملا طوقس ىلا ٌريشيو « مهبلع

 غارفو مهمولح فتخسو مهلهج نوع ةبانك هلعج ( ةميهبلا
 ثيح اوراسف هل اعابت | اوناكو ؛ لمجلل اوداقنا ”ثيح « مهولق



 لح ها ص

 00 كنلا لاوهألا ىأ 2 ةتقيقح لع اذه ”لخزوكو
 هلوق كاذ نمو 4 اهملع 00ش 0 4 برملا َّق ا 2 نوي

ِ ) 0 . 2 1 8 ١ 

 هدد كانون . مل ل لقرعل لكي و هلاو هيلع هللا لص

 لاقف ؛ ةحرابل يلح ر تاّوح لا لا تكتم امو . لاقف

 ريدا قا ربذأو لبق م ل 0 0 هلأ

 جر تاوح) ةلوقإ رع 0 د 000 1

 |  507ةيانتك لحّرلا 00 اعثح ء اه ماري 00

 فن« بوكرلا ىف اهينأب « ةقاثل ةلذنع لجرلل ة ال

 دارا لاخلا كف 21 3 اهناوج ٠ نمو 0 0

 اذكهو (ن نم دلا ءارطخف 0-0 دارو وهلا هلع 0

  0-0تسلا ف أ د نع 0 0 ءارمدخ ) هلو

 ا دك امإو « وسلا 0 00

 نمو « ا هه 0 ا ا ل ا

  0عيا ةءادرلاو كا دعا للا 2000

  0 5"بكا ايلف أو «بزرقلا ىلع لوري و فحيو

  0تراص دقو ببررق نعو ؛ نا 500 طقلاو رو

 هلاو هيلع هللا لص هلوق كلذ نمو « لوبذ تاذ الا لقب

 ةساي (1)
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 مل ةيانكلا كات ىلع سو هيلع هللا ىلبص لوسرلا هرّرق اذبلف

 ) ردي )ةوزغ ىف لسو 0 57 كد مو ذاتك

 كودي رب( لتتلا نم نوب ستي كك رع كاز
 ذدلأ 00 كلا" دن 6 ْ : لاق بّرحلل هءاقل

 هلوق 2 ) 1 0 1 0 اهِدَك

 نم ٍدبكلا نأل « رباك ألاو ءاَسّورلا نع ( اهدبك ذالفأ)
 انوا 1 اهلإ ةفاسيو ءناكرلا ا

 « مهنع اهب كف « اهعطق ء اه ذالفأو « هغو هحّرفو « هلرحو

 ءا دقو ىعاّرخلا ءاقرو نب ( ليددب ) نع 5 ام كلذ نمو

 0 0 ماع ىف لسو آر هنلغ هللا لص لوسرلا ىلا

 نأ“ اقف فا رف : ىف ةيك رلا ل اع لب

 هيوم ءام لع وارتحت يقول نب رماعو ىؤل نب هاا
 00 كولن تو ليفاطملا ذوعلا ”بعم

 .-نانصلال رانا نع انك اينس فاش ل
 ( ليفاطلاو ) اَهدَلو ىوق يت نانا بر د 5 ل
 « جاتتلاب تا برقل هل ,عم ىتلا ةقانلا ىهو ؛لفطمم عج

 عستملا يلا ىداوأ | وه 6

 ع:



0 

 أاهسفن ىلع اهدوارف اهيحن م 3 أهل افتاكو ءانلبق نم ناك

 كاذب هيلإ تءاجخ 111 اهي اصف لاهي ب ما

 نامل دسم اهنم دف نلف ءاهسفن نم هكف “هدرا
 3230 هن الإ ا ضضفت الو هلل قنا فلا كلاق

 )001 الكألا ىف اهعقوم تقو دق ةءاتكح هذهو ؛ 0

 ىذلا موتخملا ءىثلا ةلزنم امن أو « اهتراكب نع 00 دك
 هاج ج ال لسو هيلع هللا ىلم هلوق كلذ نمو 0 ١

 فرت ال كلعل . هل لاق ءهسفن ىلع انّولب هل. م

 ىف ىليم تّيع دقل هللا 0 0 ا 0 0

 00 لا ىكف 0
 ا 11 ك5 لو ةأرلا جرف نع ة 2 5 5

 اريك" او ناكد قو « ربح نب تاو ملسو هلآو 0

 ًادورش اربع ىعم 3 ل يا ايو درب ' ام

 00 مرق كت د ا نكتم هل لب نأ نه

 اكل رح هاه دقو امو رو هلك هللا لع لاس للا

 3 00 هدمق هللا كدا كامو ةكرشلا كرم لف

 مظعو ةماعلا دادعما هشرال و ركاذلا نع ريمتبلاب ى كا

 0007 000117 دقو « لبإلا ةوعص ةلزنع قيشلا

 ردي د7
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 اهنع انزطرعأ تاتا تانك نارا را ىف ممطم

 ننكمألا لعام لئألاب ايو هك د ا

 ( قاذلا عونلا )

 (ةةياوبسلا راخأالا ىف تااككلا س1

 ا هش ) هل ا ور ام كلذ نف

 ادي طل ل اباد راسا
 ءاع هللا لص ل 00 هر ف6

 قط ككتاب ملا د

 ه املف هلأ مآ ءتنالخروم الار راوملاب) ني

 1 ) 1 ماع ةروراقلاك ءاع راو هسا ظفح نم هيلع

 راسل نسل ةلامسلاو ءامصلام سس
 « مالثنالاو ريغتل ىلإ ةعرابتلاو ةقازلا ند نس

 ى 5 ًاذهوا اهنإإ تاوراقلا لا ا عراسقب 5

 هل لاق كيح سو هيلع هلل ىلبص لوسرلا ”مالك هيلا بون ىذلا

 نع درو ام كلذ نمو « اذهريغ ثيدح ىف ( ريراوقلاب اقر (

 ا كارب تناك. 0 هيلع هلل ص كوننا

 سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلوم (1)



 . < كش

 00 كل 1 تلاثنك ؟هانعدو | اقرظ هنمءانرك د. دقو ءتاتكلا
 01 ازا لستسا نإ ةيآلا ىف ليوأتلافةينطابلا ىلع دّلا

 زاجللا ىف المعتسم نكي ل نإو « هانلبق ًابيرغ ناكو دمت

 توصو « ةكبكرا تاليوأتلا نع ليزتتلل'ةساّرح ةانددر
 '000 ٠ 211 امأق ( ةدسافلا ةكيدزلا ثالمتحلا نع هيناعل
 هديعلو ليواتلا نم يرغب ىلا نإ هنإف هللا همحر ىلازغلا

 00000 1 ل هلاخإو ءنآييلا رع ىف هل تار ان
 000 كلذ نمو :هراحم تارمت ىف ضاخ الوا « .هرارسأ

 « الت 1 اًمْرأو مهلاَومو مراَيدو مهتسْرَأ 'مكترؤوأو ١
 000010 راسا ىف ضرألا نأ لع لاد ةءالا نهاظف
 » هوت م اخ هلوقواء تاالوتقنملا ىه اا ' الل

 اذهو « نهحاكتو ءاسنلا جورف نع ةبانك نوكي نأ لمتحت

 كؤاسن » ىلاعت هلوقل اهتقباطا « اهردانو ةبانكلا دّيج نم

 00117 ذبلت «ضرألا ىف نوكي امنإ تْزطلاو:« ل ثرح

 00000 1 المل روح ابلك تابآلا هذيف ءاتسجاو ةقاشتر
 اهرهاظ نم هلمتحت اع ءافولا عم زاجلا ةهج ىلع تاكا نم

 تكا افق نبل هنأ قيس اهف انررق دقو « ةقيقملا هجو ىلع

 الف ةبانكحلا ىّوس اعم ؛ هزاجمو « هتقيقح ىلع هلج زوجي ام



 كك ل -

 «لاثملا نيب ةضرتعم ةلمج ىهف « هيلع نودقؤت امتو » ىلاعت هلوق

 لطابلاو قحلل ؛ ديزلاو ْ ليسلا ىف لوثمملاو
 دفان وكح, نأ وهوا ةيانكلا ةهنت نم ىلاتلا ب 1

 ديزلاب و ؛ بواقلا نع ةيددوألابو : رعلا نع ( ءام) هلوق ل

 ىلازغلا دماح وبأ خيبشلا اهركّو دق ةيآلا هذهو « لالضلا نع
 ىلا اهف ناقياوا عمو ردو قاركلا رهاوجم هبقل ىذلا هباتك ىف

 كولا دعت لا فشكت ال تا اعإ و تاراشإ نارقلا ىف 95

 نم هيلع لّوعي امو « ليوأتلا نم لبق. اهف دمتعلا . لوقنف
 ءةراجو أ لفالا هيت دلع ىلا و لكان نا

 هلمتحم ال تنال. راثإ نم ناكك انو ؛ هين ن8
 ايف! اولا لع دور رداد اح الو كيت دي ا
 ىلع نارقلا ”ليوأت غاس ولو « هانركَذ ايف ٌةدعاقلاو لصألا وه

 ءهنومعزي ام ةينطابلل غاسل « ةقيقح الو راجح ظفللا هلمتحم ال ام

 ىلامت هلوق ىف « ناهربلاب نابععلاو ؛ ةسللا داتا سل

 ىو رابمألاب ذارملاو « 207 ىه اذإف ُهاَصَع لاف »

 نم كلذ ريغ ىلا « ىفصنم لسع نم اأو » ىلاعت هلوق
 لبو واتلا لع نم . باب انيلع حتف ادعو م ل تالبو تلا

 دصقم نع ان ا : 55 كح
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 |0000 (اسئلا»ب ةيدو الل تناسق ءايسلا نم رلظللا لزتأ هنأ

 الطجبلا للعلا لدا ةيتكتلا :نبا عفطم ايف لدا ام

 5 ىرَجلاو رادحتالاو « ير صتخا ام ةعال

 ا ا ىلع نودقوت انتو.« ءاللا رهظ لغ ول ايار

 3 ىكأ ةيددعملا راسل هذه نم صالخإلا ىلا جاتح

 تايضفلاو 000 تدلك ةللخ ةاغت ا راثلا ىلا اهعايحاو اهصالخإ

 0 01 ساحتلاو : ضاسراو دل ,عاتم وأ

 امقلخ ءادتبا ا رعت كي ا دل ع ل

 لخدا رول «صالخإلاب 0 61 لا فدك"

 000000 كلذك ) ةردقلا لك ىف رهظأو . ةكملا ق

 0| الرش ةراشإإلاو ءديرلاو ليشلا نمو هانركذام

 ااا اا ( لطابلاو قحلا هللا برضي )“الوأ روكذلا

 هب 00 0 هدوكرو هئافص ةهج نم ليتسلل هتباشم

 2 هناريطو ؛ هفافجو هن هيكل و هديا هبشل لطابلا 3

 ىلا 0 داق 1 و « هيف ىودحلا 1 ) حنرلا نوي

 ا كفدفا دبارا ماندل هلوش اهطاخ نم هانركذ ام

 هيضتق ام اذهف « املا ف 1 َسمانلا عفت م

 ا 0 ااهنألا, ىلا 'قباسلا وهو ءءاهرهاظ ةهجج نم:ةناآلا



0 

 ليسو بولقلا قب كك يون الا

 ابنك ند الزام بوح ىف 6 ايلدتو اننا دق نا

 مرج الف « لا ا ةوخ الا موك 1 ةلزنع

 هللااانويثأ عدلا ملا لع ايس انا

 (ةكالا كلا

 كا الا افلا تا نا تفتت

 لع النت ءاهانس ةيدأت ىف ايلا اًظافلأ َر

 ءهدكش ا ام ةحاصفلا ناحل ءاطعإو ةغالبلا

 1 5 ديرو اهف لش هد 3 لا

 هي ا ل دومتقمف 0 سم 000 مضحي

 ةحاصف .عوبو « ةغالب 0 0 375 تلا ا

 لولا د كاست هلق تل 0 نع كمل

 دو اعلا لمتحاف | مردش ا ا 2 ءامسلا نم

 دي 5 1 ةيلح ءاّقتبا رانلا ىف هيلع نودقون - هلال

 كا اطال وال هللا ثبرضي كلذك » لاق < « هلثم

 نآرنازق اه ةياذلا :ةهذبف «قطرالا ف كك

 را هللا نا وهو « اهرهاظ ةهج نم "لولا ٌربرقتلا



0 

 ( ةعلارلا ةتكتلا )

 '0001 نا رمال( أتم ) هلعج اغاو « ايم » ىلاعت هلوق
 نم هيف عقو اعرعشي الف « تيملا ةلزنع ايئاغ باتل نالف

 ألف نو. .ررعح مسا مفدلا عيطتسي الو « صققنلا

 ا 15 0 م د ره ناك اذإ محلا لكأ

 00000 | 1 نوكي « تيب نأك اذ هن 1 51

 كا الإ 31 مل ماورد ف

 فا هكتار

 اذه اع رابخإالاب هبّقع امناو « هومتهركف » ىلاعت هلوق

 ا 010 لآ ةريشم لوقملا نآل ء هوز كمويف . ةلاح

 ناكاذإ انع الضف « ةهاركلا ةباغ ىفوبف . لاصملا هذه نم

 0000000 .ءاركتسالا ف لخدأ ةلاخ ال نوكي ان. اعماج

 اهوركم هك هنع

 ( ا رالا هكا

 '000001- هللا هب الا هذه دس للامت هللا تننأ

 نيفرطب ةشوتخم اهنوك ىلع ًاهينت كلذ لمف امنِإ و « ةهاركلا



0 

 ةّدش نم كلذ ىف ال« هريغ مل ناسنالا 1 ةلزن
 اعإ ةبيغلا نا كلذ هيف ةيسانملا مظعو 0 عملا همءالملا

 20 ميبلاثم نايبو سانا ا 0

 ناسنإلا لك اللئام ضرعلا نيرم نإ كن
 م 2 ا "محلا نك أ نأل « هيا

 دتشيو ةبيغلاب توعاوي ١ لان ار نحل هحو نمو

 هقوش م م محللا لكأأب ناسا علو م ابلإ مب

 محللا 6 مك هيلا

 ( ةثلاثلا ةتكتلا )

 هلعج اعإو « ءمخألا لإ فاعف د مل لاحد ]وق

 ”يا ا و 0 نبرع آل ألا م حلك

 نم «هل 5 ع الف « ريغ نود ةيايدلا لهأو نيماسملا 2

 نار "- نيئمؤملا 3 تا 2 قساف 7 رفاك

 لك نلف 0 م » هلوش هللا راشأ 0

 نع كا انحش 1 ن1 ا م ناسلالا

 مظعأ هيف ا عقو أ <رحتلا نأ عواد ها

 ىنعملا ىف ةغلابملا ةهج ىلع هَدَرْوَأ مرج الف «هريغ نم
55 



 دع ةرولاو تع

 مالا عونلا )

 ) ا تانانككلا ْنِم درو نات فاز

 110 ا 1 مك دحأ يح , ىلاعت هلوق كلذ نب

 ١ يا دق هب هلا 0 » هومتهركف 53 5 0

 1 لا ةهاطملا 0 3 0 2 عبس 20

 لاع 1 هنوعع ابل 0 نم تعقو ل

 ( ىلوألا ةتكتلا)

 تابج الل ابوبحم هلعج ام « ؟دحأ بحنأ » ىلاعت هلوق

 لا عارسولا 01 اره ا هلا كلامو وفلل هنلع

 ! 0 ملأ نم اهي ام عم اهب ثادحتي ل ا

 ديؤيو « هانر 5 د ام ىلا ريش ءةبحلاب اهرادص اذبلف « عرشلا

 ا 2108 ىجت لو « ةبحل ل اء انركذ ام

 فلو ء اهيلا رطاوللا . علطتو سرا نار 2 كاديالا د

 00000 ألا فا كلت الو ءاطلا اذه ىطني ةدارإلا
 ها 0

 ( ةيناثلا ةتكتلا )

 ةبيغلا لعج اغِإ « هيخأ اك ار 1 اعل هلوت



 موو ا

 نك نفاذ ؛ةءانكلا نت نمسا 132 راك

 « هنم 0 000 0 هاك لكاس ةياتكضيرعت

 ةياتك لك نِإف اني ماك رتل ةفاضإلابةبانكلاو

 0 دلك ا نك نبل ضر اعلا

 لا ةراختستالاو :ةاد الا" رهشملا ةصمشلا اما ا 1
 امتدحأ له ال نامول اق هةيجتلا دوس اك

 هاردنا نكع تادالا يضلا ةيدقا نكشف نس د
 ةحاردنا نكمو : ةضراردتمهبتتلا نك اهل ءهينلا دك

 ْن َذِإف « هيف رهاظ ريغ هيبشتلا فرح ناك امل ةراعتسالا تح

 الاب 5 هنف 0000 0 6 املا 0 0

 اهنإ مث «ةيابعلا زاَرْحِإ و دوصقملاب فيو ةياغلاو سلا ىلع ملط

 اندرأ ام اذبف ءاهسنجوهو هعاونأ اهمال ءزاجملا تخت ةجردنم .

 ىناثلا لصفلا وهو « ضيرعتلا ىف هرك ذ

 مد ثلاثلا لصفلا

 دهاوش الو اهدهاوش 2 6 ةيانكلا ةلثمأ ناب ف

 6 نسؤملا 5 مالكو ؛ هع : باتكلا ةهح نم و

 لع عاونأ هذبف « ةبرعشلا تايانكلاو « ءاخلبلا مالكو



 ب سوي

 0 6 اطويفلا  ةيارعتلا بفروك لجأ 'نمشللو

 000 ا نم الو « هتفلتحت ةمخ نه ال ءلخفللاب هل ّقّلمت الف

 01 نوكت دقق «درتملا ىف عقت مةيليتكلا نئارغ انيناك

 ظفللا باب ىف هل مقوم ال هن إذ ء نضيرعتلا فالخم « كرما

 ا 0 دكا ضررعتلا نا اهلانو « هنا رع اك درفلا

 00000 ١ د نم ابلع لولدم ةياتكلا ةلالذ .نآل

 . ةئيرقلا ةهج نم هتلالد امنإف « ضيرعتلا فالخم « زاجلا

 ا لذ افلا ناك ام. لك نأ كش الو « ةراشرالاو
 000002 ةلالدب ملع نإو « ظفللا هيلغ ل دي امن .مضوأ
 ؛ هتانكو فذقلا حيرص نيب ةعيرشلا ءاماع قرف اذه 1

 ىف ًاقلطم حلا فذقلا نم برصلا ىف ا ع

 000 2 ون اذا دا هتانك قباوبجوأو « ىتازأي : كلوق
 ضيرعتلا ىف اوبجوب. لو « هل ةلوعفم ايو « ِهّمأب العافاي : كلوق

 00007 01! كاذ امو ءلالخلا َدَلَو ان . كلوق لثم ىف دحلا

 اِّإ ء ظفالا ةهج نه فذقلا ىلع نآلدب « ةءانكلاو حبرصلا

 الجر "نأ رصانلا مامإلا نع ىحنو « زاجلاب وأ « ةقيقحلاب
 هلل ردتعاو ء هدحب رض < لاخلا دواي. هيرضعم لجرلا لاق

 ااا 05 1 نإو :ضيررعتلا اصف: ضيرعتلا . ىن دخ.ال



 دل سويب

 ةراعتس لاك اعل | غو رو تاازاحملا ف 50

 نيرطالا قف ةقدراو انفي ةانكلاو «ءاد لاو ملا كذا

 ةهج نم "تناك هللالد امنإو « لبق نم هانصلع © : ًاميج
 ءادرفملا ظفنلا هب ُلقَسسَي ال اذهو ءقراشرالاو حيواتلاو «ةنبرقلا
 ًاصتنع ناكا ذه لج الف '“نيكرتلا ةهج نم ًاشنيب اهإ ةنكللو

 هيلع ًالولدم سيل ضيرعتلا ناك اذإف لاقبال « هنم عوقولاب
 ىف هب مهاغتشا نم منام ىأف « ةقيقح هلو راع اعلا

 « كلذ ىف امهْندي ةقرفت ىأف « ةبكرملا ىف ناك م« ةدرفملا ملكلا

 مآ ةنلاف الر مآ نينو م ترض ادع كا

 عر طوف اه لع فرعرتو « راس ل
 ينام ااسأو يع ال "بكرم لع وص امارس الا ينل

 جرح الو « دار 2 وللا الغ كد ىرا اخفرلا رح

 هيلع هرصق ىف مهبلع

 ( لاقل همم ١

 («ةبابكلا نييو ةتياةقرفتلا :نايب انف )

 هما هلاك نأ لو هلق هحوأ ساكس

 0 7 اللف 9 ضف رعتلا 0 كتم ةهدودعمو 4 زاج ا ف



 3 ضل

 00 0 ال ”ةرفمح ”كلاط قفوملا نإ » : ههحو

 سه ىذلاو « ل *اتقلا توما ءَرك أ نإ ءابراغل خهزحكل

 ةتيم نم ىلع نَونهأ فيس فلأ هب 4 1 )َ هديب 1 كال ىبَأ

 ىف هءاحأل درا 0 هلاق « همالك ا ذيف ) 0 ملا ىلع

 :اضي أ هلوق مث ءهودع ل |اتق نع اا نع مر ا

 .مالسوالا كلا اوُعَد نذلا موقلا نا 7 هءاحصأ هب بل طاخ

 اوُبلَوف داهجلل اوجيطو : هوك آف َنارقلا اًدرقو ؛ هولبقف

 | أو ءاهدانأ فويسلا او واسو «اهدالوأل حاتللا هلو

 ) كله مهن 10 0 0 ا 0 فار 0

 و 0 هدا ةمالك رخاا للا م مهضعلو

 هلوق وكنا 0 ال ودا 5 00 صلر كلا

 ( ىبأثلا هيبنتلا )

 (, هعقود ناسا

 ظافل لاو «ةف دارا ل ا اهب هعقوم 3 ملعاو

 0 كلذ ف رملاو» لاح .ةدرفلا 7 قادر الو“ ةبكرما

 0210 ةقيرتطا ةهنت نم نكي ره لاب االول

 (017 كادر طاقل الاى ةاةوزاو زوختف ءرامملا ةهخ



 ب سوه د

 ::هل.لاتحات انتم ةظار شن ال كلت او ةباذع 5001
 نسحتساف « هدفت ءاهدري 0 2 قغغلب كلملا 5

 هتيطع ىسأو# ةمالكاهنم ردا

 أ ىلاثلا دصقملا 6

 ىلع ليطشي و هانكحلاو نسي رسل نو ةيرشلا د د
 ةيالث ت ىلا

 ( لوألا هيلا

 (زاجلا باب نم ًادودعم سيل ضيرعتلا نأ ىف )
 ىف هل عنو ام فالخ ىلع 3 م املا نال

 هك هيل 3 ضيرعتلاو « لصألا

 0 11 )» 56 00 6 مديحه 0 لاعت هلوق

 5 م 3 95 وهو « هيف داع ا الا ةهج 2 درو

 0 لاو 3 4 7

 ءلبق نم هابررق م «ةنيرقلا ةهج نه موهفم وه اعإو «هتقيقح
 1 ا 0 يل :

 هللا مرك نينمؤملا ريمأ لوق ضيرعتلا ىف ءاج ام بيرغ نمو



 سس سوبإ

 0000 طا طاحت نأ داك اهرتاش_لخألو .: امي

 ا لات هللا ةنومع امينيب ةقرفتلا ركذتس مك رخآلاب

 )000 لو راكل ىدرصت»هلاق ام قئارلا.-ضيرعتا

 دار نا ةافمالاو كراتلا كارذاب ةمأ

 رف يك هاما للخ ىَرَأ
 مار هل َنوكي نأ كشوُبو

 ىَروت ندر رانلا نإف

 مالك الو برخلا نإو

 اد ا
 ما.+ ةيمأ ١ ظاشاا

 تل 6 كاذَف ره ناف

 ال 5 اودَقَر نإو

 هللا وبلاك ةيارتلا ظافلالا ريغ نم ضيرعتلا درب دقو

 ا ال1 رثكل كلذو ةيسرفلاو ا« ةينايرسلاو « ليجترالاو
 6 2ك صاروخ نم ا ا رم ةتععل ا انو

 لجأ نم اهَرَجبف « كنأرما ىلا فلتخم كلا ْنِإ هل لبق
 هل لاقو « هأعدف « 1 تربع هاا ردب كورتو"ءاقلاذ



 دل سورس

 هللا امو اة 51الف كل ا
 : . يتلا بك ل

 هد مس اك عدو دار

 لعام تل سس

 ( مامماخا رخل

 ( ةيرعشلا :تالغب رعبا نم هوو انف )

 واللا رديمفلا ةلق ام كلذ .:

 اميل رمشلا او نا

 فاول باشا برسل :

 دين هضخاو +11 تاي الا
 م اع روبظلا ' نم 5 كلذالااف عود ناك اع مهشبر عل

 2 رد هليعو رد هز كلو ؛ مهفا :ال لتقلاو

 يفيق ورام كلذ نموا ةشنولا اك

 انفال د ىلا انرص

 لالذإ 0 ةدعض تا تقدرو

 ءاماع ”ضعل هدع دقو « عامجلا نع نر اذهف

 ايل ”ريتع رهو , ةبانكلا نم ىركي ماوس

© ٠ 



0-6000 

 3 سيق ىلع تفقو هنأ ةأرأ نع ىوُر أم فيطللا ضميرعتلا

 انآ الافق ىتي ىف رأقلا هلق كيلإو ها علاش دم

 0000 17 اذ الما . اهملخ نع توام ىحأ

 001 3 نب نالت تضر اروع نأ حو اخو
 000000 ناذرج تشم  نينمؤملا ريمأ اي : هل تلاقف ء ناو

 آل ال لاؤدلا ف عقطل أ اهل لاقق ء ّىصعلا
 بارختسالاو بحعلا ديدش 0 اه 0 ع

 داع
 00 رخو ؛ ةغالبلا لهأ نع روثنم او موظنملا ف تا

 |0000 او تكلاو « تاديلقلا نم هنم نكام هف
 000000 كلتا نم هناك نم هءاتك الم ىتح ىزامتلاو
 آ00017 01 00 د امو, باجعإلا ةءاغ كلاتعن اهق ءرمأو هلاح

 ط ؛ لثملا هءاتك ىف 7 6 رين + لك

  نينمؤملا ريمآ مالك لقت ام ةرثك ىلع َلَفغأو « باوصلا ّدْص

 000 لا قاعموا: ةزيجولا بتكلا» ترتااو كطضاو

 مالكلا ليوط ىف مكسملاا رارسأو ؛ ةغالبلا قئاقدو « اهيلا راشأ

 0 اينلي دقو 0 ادا نساعد هنأ عم « هريصقو

 ريمأ مالكى ع راصتقالا ناكدقلو ءاهَرَواحت دقو الا ةيابن



0 

 ءاهدعت لف « نامع 5 0 ايه تدخلا ( ل

 هيلع ٌيصَتن آل ىف ءنساع نب هللا دبع اف: ناو هل لاق

 نأ ملع ٠ ها اذإ كركوك
 1 قرف هاو را ىهاّرك اًمأو + ةعضوم

 اوف ةزاع نبال ةلمر ) هادعتسا نأ ءدوهر 0

 ا ا ا نع اع ىت أيل هنإ ظ

 : عامجلا بلطل تاتعتسا ان « ةيواعم تنب ( ةّلمو) نا

 ناورم هل4لاقف كايه تنل“ غزولا نباي: 00

 ني لا هيل تاضيرعتلا نم اذهو « كاذوه

 مفاجاة لج داو عسل رفاو 1 ةفطالملا

 مو ناك هللا كلذ هنع كا ىضر باطما نب ريع نع ىو ام

 ةعاس 0 رمع هل لاف 100 0 00 لي

 قوُسللا نم تدلع 0 أ تاع هل لاف

 0 راق ءادنلا كتم

 ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر نأ تماع دقو « ًاضيأأ, ا

 راكت الاب ُضيرعت « هذه ةعاس تك 1 ا 2

 ارنا كرو داللسلا روس من كا ا
 نمو« عقم نسحأ ىف فانفتذلاو بدال نع ركاجلا



 ل سويلم

 ءامسلا قط انالف ىودقفت ن 000 سان انلا هنأ

 ىفأَطت ةنتف ابجوب َر مل وكول قرط 1

 07 157 امكف «ابسوق مالحأب ”سهذتو؛ ابماطخ

 نوكيب نأ اضيأ نكي «هنم ماهفأل ىلا 7 ا

 مدعا «جردقل ًاصاقتناو ءهءاحصأب 18 ا الا روم هكزو ا

 « كلذ ىلا ةلاقملا هذ َرعَرف « هرمأو هلاحن مباهجو هردق مهماع

 | 111] هش ىتضاو «فاصترالا نيم همالك اضن نمو

 "01110 15 ةغالبلا ف همالك نأ ف رع « فارتعالاب ناو
 0011[ ال كلذ ةحاصفلا ىف هنأو عاعشلا ىف هريغ

 عافترالا ىف

 ) علاارلا بردعلا )

 ريالا "نا ىكح «ضيرعتلا نم ءاغلبلا مالك ىف درو ام

 000 ةيدلا لعاابلاو ناك ىشا تفل دك

 نكك مول + ثالثا كتازع :لاق هيلع مدق ان ءهلزمف «ةيوامم

 ىلع كنز 1 ا :رها دحإ كك كي ةدحاو آلا

 2-0 1  عطعست مف "7 0 اع نب هللا دبع

 قىقبا 3 4 !اثلاو 4 دايز أ كلما ةيناثلاو « همم



 ل سريه د

 ةقزافم لع فيات هنافو برع نسر اكل

 0 + قناع هنت لازرش د تناك نيتح رع 32 دال

 كل 00 ردع مخل هوب لول عبد 00

 سفنلا هب 0 حارتسإ ىذلا هللا قذر نمل انكإ

 ندير ادعو ىلا رظنان ةييرت انع عقراقم قإو

 ةيوبنلا ةنسلا ىف 5و « هاَرع ةغالبلا ىف قدأو 2

 ةيفظإ زاوماللاو ةقيقدلا ١ لاو « ةبيحعلا فئاطللا هذه نم

 اعلا

 0 ىف لاق « ههحو هللا ميلا م مالك

 ن هللا كغ هلماعل 000 0 نا دار هب ”بطاخب

 املقأ 0 زاوهألا 00 كو سراف كك 1

 نيملسلا ف نم كح تا نكد هللا

 نتاع دم تل 0 ا

 لمتح اذه .«مالسلاو ءرمالا ليث ءربظلا ليت« رولا

 اكل ناتي نأ ا لمتح هيإف هرهاظ ىلع 00

 نايف لأ ىلا تاشنالا نم هسيواك افطار

 : مالسلا هيلع هلوقو « هعقوم هَعقْوأف « كلذ ىلع هل ًاديدهتو



 0 للا 7

 000 لآرقلا قف. 'ضيررعتلاو « هنود اع قحأ اوناكل ءرمتبلا

 |0001 إو صقلاو ركبلا ىف ةرنكلا لاوحأب اريتك

 000١ كلاب تتم ةقيد امعتماومو رذقلا طحو

 ةغالبلا مدق ىف موسرلاو

 ( دانا ترضلا )

 وهو امون 0 هنأ كلذ نف 5 « ةيوبنلا ةنسلا نم درو

 . ء هللا ناتو ٠ نمل 0 لاقف نسما د نضتح

 ا مالكلا 0 )» 1 هللا ابئلمو ةأطو رخآ نإو

 هلوق اوق عضوف ؛ 1 0 نول ردنلا هيج لع 0

 .َ 0 كلو ام م ةمحرا عنموم ( هلل ناحو نم اككإ)

 نع هب 00 ل هدنع ةلزمملا ماظعإ 07 1 تطعلا

 0 9 هللا اان 5 نإو ) هلوق عضو : ء كلذ

 0 نيك ودق 00 اهلل ةيزعتلاو هسفنل ىعنلا عضوم

 هب 001 ىئاطلاب عطوم 8 نا « ضئار 00 ةحوو

 « نيكرشملا عم لاتقلا اهيف عقو ٍةورغ ءارخآ اهنأل ني ةاَرغ

 نكي مف 0 0 7 تل هفئاطلاو كونت ةودغ اماق

 « برحلل ةاقالم ريغ نرم ”جورخ ناك انو « ”لاتق.| ممق



 3 س6

 00 "») نوقطن. اناك نإ مهول أس اف ) هلوق عضوف « رع ” لاو

 5 درا ىربجو 0 ل اذه ريظلو اذه

 4 هدا ل وبلا م طاف 0-55 ماا البا

 عضوف لا ا 1 1 0 ءاده لد 000 ليقف

 4 ىرتحلل هيوصتخا عطقو ةحملا مازإإ عضوم ؛ لا 0 8 هلوق

 أمهمأ و )» مريك ةلمف 0( مالسلا 0 مهارإ ل اذكيف

 نم هُريغ هعم دبع امل بضغ مانصالا ريك نإيد لاه نا

 6 0 زا ههح لع ارك 5ث راثخلا مانص ل هذه

 اوكرشأ دق م 0 م ضرع 1 كلدب مهارإ ؛ ضرغو

 نم 0 2 0 0 «هللا نر وه ن 3 ةدابعلا ىف :

 مظعو هب ا م شحافل 50 ذهن همه م ) كاكا

 لاقق : لاعت 0 كلذ ٠ نمو 4 هللا ريغ دا نم هب ا ا

 ل7 7 أمو انلثم رش هلا 7 38 هموق ن ايفل املا 1

 5 ل ا ا اناذارأ 1 06
1 

 اهعضوم اهلك هن لإ هذبف )» نيبذاك ٠ نك :ظا 0 لضف م

 نار ا مد 07 مداقتعاو ثدصق ىف

 وك يعل كم هلاك مهيلع ًازيمتم نكي مل ًاحون

 لال ل اش ا اولاقف مف مهيب ذر هاك



 3 ىلا

 ُ لوألا دصقملا »©

 ) 01 ن5 2

 ضليرعتلا نيب كك نايبلا ءاماع نم ريتك نأ رعا

 00 21و لك انزع دقو ؛ ةهاملا ىف ةنانكلاو

 "15 ناقرتفم امهو اذم اذه ةلغمأ ها ا

 3 52 ا د لع لكم لإ نم ٌرصتَشو « هيلا

 ( لولا ترضلا)

 ا 0 1 هلوقك اذهو نارثلا ىادرو ام. ابنم

 لاا ميكر ١ انتبل ادع تايفعقأا اولاق » مهارإ

 اعف » 0 00 نإ 00 000 0 0

 ا ةهج ىلع مالكلا اذه هيلع هلا تارا ميهارإ و

 « لنيهجو نم 00 كلذو « مارت ردا ءانم لاو

 ل اغإو « مانصألا ريبك ىلا ل 52000 ا ذرب ل نأ اهدحأ

 4 ضيرعأ 0 ا 0 ل هلابثإو 5 هرب رش
- 

 ءافعضاب لاق هن 00 ةهيفستلاو « مح ةجحلا ١ ءازإإ هب غلب

 ذذللإ جال ام نودبمت فيك ءةبرللا 0

 قلذلا هل د 2 7 راحو را قطني الو ء لكس



2 

 راشأ ملا ةبطخ ىف ىف ضيرعتال نول ”لاعلل ١

 55500- متطرع 0 مكيلع حان حانج الور ةلوك ف للاعت هيلا

 ل بر كا . جوزلا لوقك ادعو دل : هه

 هلاثمأو اديه نما اكل اتحمل ىو ؛ ةلمجا كلاوحأل

 ةهج نم الو « هزاحع الو « هتقيقحت حاكتلا لع ندب نال

 ةهج نم ليصاح وهاعإو ءةمويقم ةهحا نم هد 0

 ظ ميشلاو لئامشلا لاوس
 « بلاط ريغل هفورعمو هتلص ا نم كلف( قاتلا لاكن

 نإ ترا ىحب : ا اتحمل ىلإ و6 يقفل ىإ اوشا

 2 طفلطلاب ١ ضو لانو |ظيفأء قاد دق ادأكلاو « ا

 ةهج نم الو « هتقيقح ةهج نم ال للطلا ىلع هتلالد متلو

 00 0-5 2 نمو « هيلا نرخ 6 را

 1 م 0 هضرع نم 2 لا

 ةعارللا نأ كسر مالكلا ىف ردا تك

 ةلكمأ 1 ةدعاملا ةذع 0000 اذإفءأ ميظع مقومو

 قاذف ةيانكلا نيبو هنيب ةقرفتلار 77 0 موس

 ىلاعت هللا نوعل م نادصقم
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 00 الما نملا كلذ : ركل انآ ( ةيايلا ةعملا

 ؛ةنلاخملا موهفما كار ةاولا موهفم ىلا ”مسقني م ' « موهفملا ةهج

 اذهو؛ قفاوملا وهف © لدد ام لع هتلالد ىف طعفللاا قفار ا

 كاوا عقو اذإ » هيلع درا تار ةمرورشلا بحاص ل

 لسعلا نإف « دماحلا ىلإ ىلاَوَح م روقو ل 0 ١| ىف

 فلاخملا وهف هتلالد ىف ًاغفللا ا 25 هلعم تال الا 006

 00 ل ملا ةعاس ىف » مالسلا هيلع هلوقك

 ةفوامملا ىف ةكراد

 ءالملا ىف ةيوافتم لاو ةفلتخم تاجرد ىلع موبفملاو

 و00 || 5101 اهركذ انيقوتسا دق ءءافلعاو ءروهظلاو

 جردشو ؛ طفلا نال ا #6 ةقلاقلا ةيرللا)

 0 مر 0 ل ةقاد ل >7 عيبج اذه تح

 2 اهّريغ مرن انف صب رثخا مرح اذاف ؛ ظفللا رهاظ

 000 و داع هتلالدو ظفلا 0 كاش

 موشي سيف ”ضيرعتلا امأق « ظافل ألا لئالد هذهف «سايقلاب
 11 طال 2 هلي رتلاب هيلع لولذم هنكلو « ظفللا ةقد نم

 )019 © وبفلا قريرطا نم اموهفم هنوك نم ءريثالا نا

 نيلاقق هلا كدت



 3 سحب

 ) يناثلا ف عملا 9

 قرت هلك ايفا دنع ليصاطلا ىلا م
 امو « ةقيقحلا ل لخدب "ماع ( ظفللا دنع لصاتا»)

 جردني امو « زاجلا ظفلو ءرهاظلاو ُصنلا نم اهتحن يردن

 عيمج ةنم جرخل ( هب ال ) هلوقو ؛ هبا انكلاو 0 0

 جردنب امو راو ا جردنب امو ةقيقملا نال

 6 ا املع ظفالا ةلالد ىف ا الك دس

 « ظفللا ريغل 0 هاف ضِيرعتلا 1 لخددو « ظفللا

 زم ف ملل نإو ساير 6 ةنيرورعلا

 اعإ ضيرعتلا نأل ء ظفللا ن نود ةنبرقلاب هيلع د ىنحملا

 عوم ن ء « ظفللا ةلالد نود ةنيرقلاب ا لصح

 لع ىامملا نك بلع لديرم لع ظفللا ةلالد ناو

 تبنار٠ ثالث

 ةيعاقق ال لة ا ا

  درهاوظلاو ”نصومتلا+ ةنحا يردتي كاس انجاب

 بنز قلل نيو مقكتشلل ةوئاملمو م ةلورا
 ةيظفللا قئاقحلا



 3 سنك -

 000 1 ني ةطغام نال ءءابلا جاتمتال ةلضفف ( زاجل

 00000 كا ناالك نوكي اعوح نمو ءةنغ اوغأ

 ظفللا وه هلو ضرع اولا نما نإ لاقو معاز معز نإف

 ”صنلا هب -ج رخيل « موهغملا :قبررط نم .ءىشلا ىلع. لادلا

 موهفملاةهج نم ال « قوطنملا ةهج نم امهمل الد نإف «رهاظلاو

 هم جرخيل ( ىزاحم لا عضولاب الو قيفحلا مضولاب ال ) هلوقو

 جرخت )0 اراد لع وانا ةهج نما الذ "نإف ء ةراغتشالا

 ةقيقملا قبرط نم هيلع لدب ام ىلع اهل الد نإف ؛ ةبانكلا هئم

 تالال دلا هذه نع جراخ هنإف ضيرعتلا فالخت ؛ مراعلاو

 انإ ضيرعتلا ةلالد 0 ار تايه رااو نعمل

 ؛ تالا نبا هبعز اك موبنملا ةمجن رم تسيلو ةئيرقلا ةهجنم ىف

 موظنملا ةهج 50000 1 ةيوغا موهفملا ةلالد نا

 5ر2 قذلاو.. همالكل. ىنعم ال نذإذ ءزاجملاب الو ةقيقحلاب ال

 موبفملا بقل نم هلقع ساطنرق قرخو همس عرق ام اذه نم

 ةيلوص الا ثحابملا ف هتأطو ةفلن "نظف ءاوتوضدلا ناسا ىف
 « هنظ اك ”رعأألا سيلو « ةنبرقلا ةهج نم مويفلا ةلالد نأ
 ضيررعتلاو العم 1 هناا ةيوغل موبغملا ةلالد اعإو

 اا اي كلذبوع لزعع



 ب خسربإ

 ءاظفللا ةهج نم اهنلالد نِإف « هانركذ ام عيج جرم: موبغلل
 , ىزاخملا الو ."قيقحلا عضولاب اللوق يو

 ءىث نع هب زرتح كا هل تاير شا ليصف

 كلبا اقف عم همالك صخلم اذه زال هفدح رو ل

 دساف فيرعتلا اذهو « هباتك ىف هرك ذب ملو « دويفلا ىف هل اثم

 مويفم نوكمي ام ىلا ”مسقنم موهغلا نالف 3 وأ امأ ءنيرمآل

 ةلودك يف + ةقفاوأل ورغم اف «ةفلا |ذحلا موبفم ىلاو « ةقفارولا

 0 لخدب هنإف « ارا اوشن ال ٠ لسو هيلع هللا ليص

 ةعوطقم هيف لخدب هنإف « ءاجرملاب اوحضت الو » ءايمعلا
 هيلع هلوقكف ةفلاخلا موبفم اهات اتا

 00000 ًالثم الإ « ماعطلاب ماعطلا ويب الد مالسلا

 كا لدف « ىففاشلا معز ىلعابرلا هيف ىر جل اي

 دي اموال ل نم دحاو 5 موعطملا ادع 4

 اموت راب رض نعتلاو تامل الا لع ةلاد ويلا
 ءدرطاط ةيئفاسسا نق يوك هع رو كي

 هحنرصتو ؛ اًبوغل هنوك لع لدن ؛ موبفملا تف نم هلوق نآل

 « ظفللا قيرط نمال ماكتملا دصق نم مهغإ ص لعتلا ل

 الو قيقحلا مضولاب ال ) هلوق نالف ايناث اماو ءكلذ ضمتنب



 د سرب

 لب قاف ةزطنلا يع

 نيبو هنبي ةقرفتلا ركحذو « ضيرمتلاةيهام نايب ىف

 000 ل ا حام: ةبانكلا

 ا تلا ان ك1 نس راو . قونل لو ألا ىرجم

 هن 0 ل تاق اذا ناار اقل تسرع لاه

 ضيراعلا ىف نإ مدا“ ءأ ىو « مالكلا ىف ضيراتلا 00

 4 6-0 اهف ضيرراعملا نأ اودار 6 بذكلا نع هل

 ؛ دكا هل ضرع محلوق نم ءاكقا لف يدكلا ديس

 اعلا ل د اقل طرد ادق انف تخنازلا نال فبات

 هالصق و هزي وف

 نافيرعث هلو نايبلا ءاماع حاطصم ىف ىناثلا ىرجلا

 00 لا: سرتفا

 ىلع لادلا ظفللا هنأ : لاق ام لصاحو «ريثألا نادكد

 ' املا الواع قيفملا عضولا يل ل

 ظفللا هيلع لدب ام عيمج ىف ماع ىف ءلا للعلا دلا ظفللا هلوقف

 نأ راكبا نم هلوقو ؛ زاجملاو ةقيقطلاو رهاظلاو صنلا ة ةهج نم



 ل سيو

 نأ وه اهللاثو , قالطإالا دنع ًاعيمج زاجلاو ةقيقحلا ىلع ةلاد

 ةقيقملا نم هيلع لهتاس كعاجتت الدو ء
 ىلع اهتلالد نإف « ةيانكلا فالخت ء مب رصتلا ةهج ىلع زاجملاو

 «ةيانكلا ةهج نم لب « حبرصتلا ةهج نم سيل« ئزاجملا اهانعم

 نوكي ةايصملا ضيوف "ئر 6 هحوالا هده 1 تا
 أ 0 2 د ةنلاغ ملح ةقيقح

 نركب نهي بالكل مسا قاقتشا ىف "لبوعتل نوكيا

 لولا هلام 2 0000 اهارعل

 أامذ نالمتح نا

 زاجلا ن ال6 رشا 3اس اهتشا اماما

 زاجلاو ةرهاظ هل ةئيرقلاب رهظي ىتح ةقيقحلاب" وو

 252 ا

 وه هن ا 5 هيف كو ادم هيسا ناك اذإ لجنا

 ”مأ هنإف « هللا دبع وأ اناا هلارإ

 الا هيلع هتوقلطيال مهنأك# 7 هيلع دم ىئرخ دعت": ىراط

 لق ايو 1 ماا لا نيك ل كك ناهي

 ايفا ًافشاكو مسالا ًاحضوم ناك امامة نب اال

 تافتشالل نسل ا



 0 ضل

 كناذ < ء نالصأ ام داَجَتَي هنأ « ةيانكلا ىف مالكلا ”لصاح

 كلذ نذل 0 11 ويلا امهف ليحتس ندا

 ا ل1 «نزاحانوكيي نأ لطاتوم كرتتملا طفلا وه

 ةقيقح ىلع اعرف ناكاذإو « هلايب رع اك ةقيقحلا 15 عيف

 اهنيعن ةلوقنملا ةروصلا كالت ىلع الا 00 00 اعز :

 0000 | ركب ال هه زاحلا نأ ا كفو دايز ريغ نم
 اذاف « 00 ةقيقح نع ناد نإ ناك نك

 ظ ”*.اعو ةقيقح امذاحتإ هنا الإ قد 5 نلعفا نادهت رظ

 اذه هيلع ااودرولا علار انبه مسق "ل00 فال ع ادع

 كر د قذلا قلحاوأ «هنعز اوني نا مالك طم

 نم نيتدودعم اتناك نإ و « ةراعتسالل ةفلاغ كنا د

 ف بلو ءةثالث هجوأ 5 عش امهم هفرذلاو ءزاجنا ةيدوا

 ةبانكلاو يا ةراعتسالا نإف « صوصلملاو ؛ مومعلا ةهج ْ

 0000007 1و ؛ ةنانك ف ةراعتسا لك نإق اذطو «ةضاخ

 000000 نالمأ اه داحش ةناتكلا نأ اهتنانو «ةراعتسا
 « ةراعتسالا فالخ « قالطرالا دنع امم امهيلع كاوكم

 2 هيلع الاد ا ' عيسلا ىف لمعتس دسالا ظفل نإف

 ]0 هيانكلا امأف « ةيع 1 نك عج لإ ى نع



 سلا سال سس

 كلن اه نالفلا جاسر ردك نال انوفا يح
 قم رنيم ايلا طاس ل 7
 وهوا« همزاب زخلا ىتعم ةدافإ رذقلا ٍداَمَر ريثك هنوك ةدافإ

 كن إف « ءاسنلا متدمال وأ » ىلاعت هلوت ى اذكعو مركلا

 ىنعم هب افدتكم ةلاص الاب ىوشلا فرس

 امهدحأ نكل قالطإلا دنع ناموبفم امبف , عاما وهو رخآ

 اع امهنيب قرفلا حيضو دقف ءانررق ام زا لا

 لطب حل ليطلخا نبا ّرغ ىذلا الل نرش

 اقيم "وخلل :اهاتكم ناك ال هنإف كاران ةاكتلا نرللا

 نأ نظو ءاهّزا لطنأ « هريغ ىف ازاجم اهنوك لاعتسا دنع
 *ل هزاع اال طتسا وع مورس وتل اها

 نعت باكو اك رخل ليلو مزال يا
 نمةنانكسلا نإ لاق. [زو رفا ريثأألا تا اسنان نا

 هناف أ يطل نبا نم الاخ ”ندحأ ةنككل «ةرامتسالا اكل

 ةراشلسالا نيا لاك را تح عي ا
 هيضالا وكمال ةناتطالا نأ اكله ناكل 27
 ذوكت تالا اذ تن اذكملا لاهل نكن .ةلاواغس ل 15

 نزف 'ءهنيف انولطم هنع ”ىكلملا كذا وكل كليا
7 
27 



 0 سا

 000 0 11 ىذلا فرخ اهانعم لع تلد دق ةياتككلا

 0000 ىلع لع لت نأامإ : اهلاح ولخم ال كلذ دعبف

 ةةامكلا نعم الف لد دن نق ؛ الم أ عضولاب 06-6

 ال الاخ ناك ال ءازاحم هنوكب لوقلا بجو هيلع ل

 000 2 يطال نأ نم "صملاو» عضولاب هيلع تلد

 « ازاحم ةراعتسالا 1 كف رتعأو : كازاخ كل 0

 اا © لاو انهم دحاو لك نأ ىف نايس امهو
 هةعصو ا هيلع لد ام

 4 4قيقد 0

 "0 امسنالاو ةنانكلا/ نيب ةقرفتلا تندأ رع

 000 ا ايسألا قءلع حلق اذإ كنأ كلذو

 ن0 ا اذ[ تن افا ةرامشتسالاب روح هلك اشترام

 تأ ذإو « ةنيرق ىلا هيف جاتحت الف عبسلا وهو هتقيقح هب
 000 ةاةكمللا اف 6 ةنييرق ىلا هناي تناف عاجشلا هب

 714 5 ةقيفلل دافأ ىتف لا الا را اعدت
 ءةءانكلا فالخ « ةقيقملا رك هن إف راجملا دافأ ىتمو «زاجلا

 اعم ناموبفم زاجلاو ةقيقحلا ىنعأ ناينعملاف تقلطأ اذإ اهناف



 دف 101

 :*« هيبلت لع

 1 الا دع ىلع نايبلا ءاماع 9 نأ لعأ

 0 1 هنإف « ىزارا بيطخلاا نبال افالخ زاجلا عاونأ

 ا 1 نع مراع اكس ١ معو ءازاخ

 دوصقملا ديفت تنك اذإف , 'دوصقملا وه ًايناث ىنءم اهانعع

 ةطقللا كلش ايف |اسم هاشم نوكك تا ا

 اَذِإ كنأ همر لغهلاثمو ءازاخ نوت الف او

 ةيمحب لعحم نادر كناف«ردقلا دامر ىيتت

 كل تت اداوح 3 الل لداكامزلا هيك

 دامرلا ريثك هنوك ةدافإ 0 لص الا ىف ةظفللا 5

 ةياتكملا ف: يحبو فان: ةرككلا هو ىلرالا ل 7

 هنالك م ةه الأ اراه كك ب الاس

 نالف الوأ ام كيل ”دساف وهو «زاجيالا ةيابن هباتك ىف

 ندي بيق لد اظن ىؤرعلا قم لع لدا را 3
 ىف ةقيقملا نإإف « ءاسنلا مسمالوأ لامس

 عاما ىلع ةساملا ةلال دونا هلك نلت سا ا لا

 ناالف اها ناز يور اكل تايد مدلقرو تا ا



 ل مي

 ا يوسننلاو ةراشإالا ةهج نم موهفم وه اغإو « ظفل طظفلب هملع

 نيب و هتيب ةقرفتلاو « ىلاعت هللا 1 م هتهام 00

 ءدحاو ىنعم ىلع كس مع 0 « نيينعم ىلع انلوقو ةءاتكلا

 ا( ؛لءاوتلا ظفللا هيف لخدو دانك نيل هثإف
 0 01 80 قفشو ءءرق انلوقك كرتشملا لغفللاو + سرفو

 هتلالد نإاف « :ىطاوتملا هنع جر « نيفلتخم انلوقو.« نيدنعم لع

 ظفللا نع هب 0 زاحو ةقيقح اورو تال دكا ا
 0000 نادلا نم هيلع لدنءام لع ةتلالد: نإف «كرتشملا

 ,هيدشتلا نع هب 6 ةلفسساو ريغ نم انلوقو ريق ال ةقيقملا

 دز ت13 ةرهاظ امإ ءاهيركشالا 0 نم هيف ا هن إذ

 ةهح لع اناوقو «رحبلا دز كلوقك © ةرمضم امو اا

 00001 1105 نإف « ةراغتسالا نع هب زرتح مع رصتلا
 ” 11 لال أ ةنيرق نيغ نم ام « هيرب ةهج نم هيلغ
 « عاجشلا ىلع دسألا ةلالدك ة نيرقلا عم امإو ٠ نارا
 -نإف ةبانكلا فالخ ؛ ب رصتلا ةهج نم موبفم اهالكف

 0 : 5 ه1 اول للامن هلوق نم احرص نبل  عامجلا
 دحلا وه اذبف اهتقيقح هيلع تلد اكمل ةهج ل
 ةيانكلا ةيهام ريرقتا اصلا



 هن ضو

 لي ةيشساو : انلوق نواف « 4 5 نالف انلوق لثم ىف

 بجبق ؛ ملح لع ةرات# لاك وهف « عبسلا ىل اع هتقيقحت

 فصو ) هلوق 0 اعلا و ) 2 ناحل 1 هلق

 5-8 هن إف « هيبشتلا هيف لخد ( زاجملاو ةقيقملا نيب ماج

 ىلا رقتفتال اهناف « ةيانكلا ىالخم «. ماج اج ٍرمأ رابتعا ن

 0 « عماملا فصولا ديق ٌنابتعاف ؛ عاملا ر 0
 نبا 5 ىلع 5 اذبف « اهقيقح نع 0 هششتلل

 0 معزو آ ا ار د ؛ةءانكلا قريثالا

 تاع دا“ نأ حفلا .ننوا« ةلاقملا ةده.ىلا تحب 1

 نع هاكح اك عماجلا َركذ ةيانكلا دح ىف ركذ نم ىلع

 8 ف كلذ ا هلا هلل أو  .نآبملا اع ضف

 لعل نأ رد 0 ىلع ةضقانم هذهو « هدح ىف هريتعا

 1 قزف :ةءاتكلا م ء لزعع توون ةعانصل

 هانز را ريم ا هدم ةايش قل 3 (ءابشا

 طفلا هز لاهو ام اتكلا ةيهاسانار فا
 « ةطساو ريغ نم زاجو ةقيقح ؛ نيفلتخم نيينعم ىلع هلادلا

 . انلوقف « دوبقلا هد . ان دارع رسفتلو < حرم م 0

 ردا و طا ندا نع هب زرم لادلا ظفللا



-- 

 رماح ةفولا]

 7-0 01 لد امل لك وهو هيف نع 0 ةلاكأم

 ةقيقملا نيب 0 فصون زاحلاو ةقيقحلا ى و

 كك كر 3 كن لا 0 ا

 ةراخ ف لمعتسا 0 , ةقيقطلاب هانعم ىلع لاد ثرالا طفل

 ناكاماف « عرزال اصلا صوصخملا أَلا ىف عاملا وهو انهه

 ناف «

 ,ةثالث هجوأل ”دسافوهو ةنالضف نم ريثك ف ذح عم همالك
 ةقيقلا ىناج ىلع هلمح زوجت (ىنمم)همالكر هاظ نلف الوأ امأ

 000 00 لح ادحاو ىمم لومحلا "نا ىلع لدن.« زاجللو
 0000 انآ ةوسال دخاولا ىعلا نإق.اطخ  اذهو 6: زاجلاو

 « ةقيقح ريصل هن د هيف تأب الا قتلا عا عااحاال اجو ة ةقيقح

 ها داكلال 0 ا ل

 ياو 00 1 | ضلك ر هاظو اع 5 « ةقيقح امهدحأ

 0000017 لا اسأل وه ءرذقلا داَمَر ريتك ن الف انلوق نأل

 كاكا هانم ةرتكلا فوضوملا هر 5 "ل هزاحم و « دامّرلا

 000000 راسم رك دام نلف انام اسأو هقالطإإلا اذهب



 3 ضف

 دساف اذهو « هفالخ ىلعو « ىنعملا ىلع ةلالدلا لمتح ىذلا

 وحن ىف كرتشملا اهقإلاب لطي هلاقام نذلك لوا

 , ىنعم ىلع لاد امهم دحاو لك نإف « قفشو « ءرق : كلوق
 , زاجملاو ةقيقحلاب 0 تا ا نا امأو « هفالخ ىلعو

 وهف ةقيقحلاب هل عضو أم ىلع لدي اك ءرحبو « دسأ : انلوق نِإف
 ان يوك نأ ولف ةزاعا سن ل

 ىراولا بيطخلا نا 0 ل ) ةيانكلا و طر

 : لاق نأ ىلع زاحجيإالا ةباهم هباتك ىف ةءانكلا دح ىف داز اف

 ؛ لصألا هانعم ةظحالم عم دوصقم ىنعم ىلع "لادلا ظفالا ىه

 اذهو « ديدحتلا ةهج ىلع هدرو: لو ؛ همالكح صخلم اذه

 ةظحالم عم دوصقم ىنعم ىلع ةلاد اهاف ةراعتسالاب ا

 لطيتو « ةباتكلا ىف اهلوخد ةلقام لع مران. نس لا ال1

 الإ ضم لعله زاج نساس.نن اعراسنا
 , ةيانكلا ىف زاجل عاونأ لوخد اذه ىفو ؛ةقيقح ىلع لادوهو
 هكاردإ عم قالطإالا اذه هقالطإ نم بجعلاو «”لطاب اذهو

 4 .ع

 مالكلا ملع ف هرحبو 1 ضوقتلا نع هنوصلو 6 005 ةعانصل



 3 سك

 000 5 ى ةراعتنمالا ىف لضاخ هرك ذ ام ن الف ًالوأ: امأ

 كلوب مير صتلا تكرت كلن إف « رحبلا تيقلو ءدسالا ترا

 « رحبلا ظفا ىلا يركحلاو ءدسألا ظفل ىلا عاجشلا ىف 2
 امهدحأ طخ الف « اميهام ىف ةراعتسالل ةفااخ ةانكلاو

 لقتنيل موزالا ىف هيواسم ىلإ ) هلوق نِإف 5 اني ) ا

 00011017 ق7 لؤلدملا © موزلملات ةارآ نإ ( موزاملا ىلا هنم

 0 هب كا نإو نع لودعلا ىلا ةحاح القأ“ حضوأ

 الإ امهس 00 0 هيف ةدئاف 0 طخ وهف لولدملا ريغ

 لع ها اعإ مع ( هنع ةءانك ناك اذهلو رع د هوا دم ف

 0001 ءةتلاخمو قطنملا ةسرام ا اد

 كا 1 عوضوم نإ « ليقلا | م ا ا

 3 نع لزعم امهو « ميلا ةفرعمو ةغالبلاو ةحاصفلا وه

 00000 > البا هدحأ حرك نأ ىبني الف.« قطنما

 اهقناقح

 ( علارا فيرعتلا )

 ا” دلوسالا لقفل نم ريثألا ناب ةاكع

 ظفللا :اهمإ ؛ ءانكلا دح ىف : لاق هدا ايف ام



2 

 كلا يالا . عباج فصو 0 عضولا

 يا عاجلا نإ« نسل يمال راي ا

 لج را ةبانك ىمللاو : هانعمل ةيقح عوضوم

 عضولاب ع الاد ناكف ؛ هدانا س ١. عاجلا 8 عماجلا

 هيلا روم ال نائم اف وهو هن دئافو عرفمالك تي هذه. 1

 لع لادلا ظفللا هنن ةيبقتلاب لطي اذه ناالفاالو ا

 0 الك م فصو ىف قف مضولا

 نام اهنا رامأو < هم قمل اك هك ل د 0 اد

 ريثك نالف انلق اذإ ان إف ؛ عماج دما رت ةءانكلا

 جات ريغ وهف « امي رك هنوك ىلع ةلالد اذه انلعجو ءردقلا دامو
 اا ,ابتعاف ( عماج ) 5

 ركد هن الف الان نار در 8 0

 ءىشلا ريسفت هيف اذهو ؛ ةنانكلا دح ىف ىنكملاو ةءاتكلا

 ناك مَرَج الف رخآلا ىلع نيلوهجلا دحأب .ةلاحإو ء هسفنب

 ءالطاب
 ىف ىكلالا جارس نبا ركذام نأ رع ( ةراشا)
 هدي الاوتا امج اهلك ناك ذا ساكت ف

 « نيهجو نم رظن ضرما صحت هس

4 



 3 شل 7

 كرت ) هلوقف « موزلملا ىلا د رسل يدلل ىف هيوأسم
 ”ةقفتم ةنإف « ةيزاجلا عاونألا عيمج ىف ماع ( ءىثلا مترضتلا

 ىلا » هلوقو ءابلجأ نم ةعونوملا اهةئاقحي حبرصتلا كرت ىف
 ةراعتسالا نع هب ٌرَرتَحن «موزاملا ىلا هنم لقتنيل موزالا ىف هءواسم

 00 كلا و دلقتا كنإف ءادسأ كيأر .كلوق لثم ف
 زاب. 5 فصولا نإف « هتلالد دوصقتم ىف يواسي ام ىلا ظفل

 اذن الود وعنو اضنأ هبوأسم مزلب هاف م رك نالف انلوق

 000001 ةلاذ © دسأ . انلوق قالخت ةرذقلا ةامر'نيثك

 0007 اس لإ :ةللالذ دوصقم ىف عاجش نالقانوق
 01722 نالف انلوق هيلع لدام ىالخ ىلع لاد هنِإف « هتلالد
 هلوقو «اقرتفاف ةعاجشلا وهو « هيناعم ضعل ىف هكراش اعإو

 « ةلالدلا ىف ةاواسملا ةدئاف نأ ىنعي ( موزلملا ىلا ةنم لقتل )

 ىلاملا جارسنإا د رك ذ امصخلم اذهف «موزلملا ىف ةاواسملاوه

 "00011 ق دويقل انم نآبب لبضف عم حابصملا باتك ىف

 ظ ( ىناثلا فيررعتلا )

 000001 نابل ءانلع لعن جن رع ريمألا نان هاك
 رالل ءىتلا لعب لاادلا فلا نهي ء ةءاتكسلا ريسفت ىف .هلأق



 د وب --

 ىذلا ظفللا نم ناك امل ةلئام 27 ةءانكلا نِإف ) طل

 ءاعرك“ 0 الئامُس سيل هدامرلا ةرثك ن أل. ةيانكتلاب كرت ٠
 اَمِإ « هيف َرطْنَأ ىتح هز 00 رمل سا

 )ب 0 ا ٍداسشب اًمإو ؛ ا

 ا ل نوكي نأ ام ء ءاعرالا ىلع سل

 ق يلو« اركسذ ا متع متحم ءاعرالا ةظفاف « زاجملا ةهج

 عدت اكل ع هلم 2 تيسر ا 1 نا ءاعرالا

 ا فا نعود اا اح امالك ناك الإ

 00 هلاح اذه ام نالف الاثباماو رد

 تكرت دق هيف كنن ف ءارح ؛تيقلو سلا ار ال

 ا ءامهملاتب تيتأو « مركلاو ةعاجشلل عوضوملا ظفللا

 ا ناك. دما اذه ىف ةراعتسالا تاخد اذ إو ءهيلا ام

 ر
 هلاق ام ىلع ىزرطملاو « نايبتلا سحاص مراكملا وأ ناخسشلا

 داّسفإلا نم مانرك داع ءانمرتمي لو + نهال د 21
 ( قالا كيرعلا)

 "ريرقتو « حابصملا هباتكىف ىَلاملا جاَّرس "نبا هركذ ٠
 ىلا ءىشلاب حيرصتلا ك1 - ةضام :ىف:هلاقأم

 5 2 كقو 6 اهدارشنا لع هءانكلا 0 دن م هن



 3 شا -

 "كح ةدحاو ءابأ اف ىف 0 مسضلاب ةيْئكلاو
 000 اذإ ؛ <ىثلا تننك ... لاقي.« رتسلا نم اهقاقتشاو

 ش | يا 0 اذه ىلع 'مسالا اذه ىرجأ ابو

 فرعلاف ؛ داك كيس مرج الف هي اد

 0 ا ا

 *« كثلاثلا ىرهلا اع

 ( نايبلا ءالع نم راظنلا لطصم ىف )

 آ0070700 ارد اعانس ناي ىف اوركذ دقو
 لاك نإ 2 اس ير نا درع

 لوألا كلاورعتلا

 8-0 0000 قاجرملا رهاقلا ' دبع خيشلا هركذ

 ظفللاب هركذب الف ىناعملا نم ىنعم 0 7 دال نا

 عهيلا هب ىوُيف « ًادوجو هيلات ىو ١ هفللا "ىف ذل 0

 ءرذقلا 1 2 الخل ءانلوق ا 0

 ىتاثلابو فرع 0 1 1 ا لدا ار

 ا أل دل 000 تامل ده ؛ هتماق لوط 7

 ءهلثم هيلاتب ديرب "نأ اسِإ ( هيلاتب ىتأيو ) هلوق نلف الو ام



 ب سوو دل

 *« لوألا ىردلا ا
 ( ةغللا لهأ ناسل ىف )

 100 0 0 نا ءكردصم ةءانكلا

 ةيكلاو راكي ويك ةاتك . لاقي ءةيو واو اهثألو

 ةنالقو ء هللا دبع ىفأب 2 2 نالفو « مألاب وأ ء بألا

 شيز ل د 1 الو نلف أ 8

 نالفو « مآلاو ءبألا لع روصقم وه انإو ) دنهب كسل

 ا 0 7 0 ىكم ئأ ؛ ودلك 0

 و للا هلع 0200 نايم هلو ا 0

 كالا نإ ثيدحلا فويل نع اب يا

 «اناضأب او ريعان ىاهاك اهوك

 * ىتاثلا ىرجلا ع

 (ةغللا فارع ىف)

 يسير وا ةتئلاس الاه. رس امام لري
 دايز ىال ىرهوملا دقت 1

 ا ل نع كل ال



 أ« ةثلاثلا ةدعاقلا

 ( ةيانكلا قئاقح رك ذ ىف زاجلا دعاوق نم )

 000 رز( ةعاللا ةندوأ نم داو ةاتكلا نأ رعأ

 لصح كلذ لجأ ل ٍضومتو ةقدب لع راح ناكرأ

 00 2 تالوأتا ١ ببسل « قّرفلا نم ريثكل ١ للزلا

 نم فئاوطاو « هعيأشو لبو أنا حبق نم هب 25 اف ةينطابلل

 ) "اراجع مهلهج نم "ثلا دامو ا عدبلا لهأ

 ل ناك مرج الف ءزوج ال امو « ا زوج امو

 , ةريثكلا دئاوفلا نم امف لصح ا تاتفالا 0

 هفدرن مث ءةباتكلا ةيهام ارا اع كك
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 , كسمال ىتلا ةفرشلا تافصلا نم ءىث هيف دجو» الو :هسنج

 ةدئافلا هده 1 نم هنستلا قدس اذه 00

 0 ل عا

 2 هلق عدن 0 ح سانلا نذعل لْعف نَع كل ىفن لواحن

 ىلع ضراقلاك نالف : هيف لوقيف لئاط ىلع هنم لصحمال

 نكبر تكا لا قنا اك ل 1 ءاملا

 3 ء رادقملا ةفرعأ قيس امنإ لب « ناكمإلا نايبل 56

 ىف ةفلتخم بنارم ىلع دالق ابخلا"ةفايضلا دعاس

 عا رن داعم لا داع علل وتلا 5 طارفألا

 5 4هحح : لاف لق انت دنا فرع نقود



 سوم

 كن( ديلا

 ( هيبشتلا ةيفيك ىف )

 لهأ مسونو ) مالكلا ى هعوقو 5 هييثتلا نأ معا

 أم ةرصحنم ريغ هعوقو ةيفيك نوكت نأ داك, هقرط ىف ةغالبلا
 "0007 ل] كلذ نم نيشن انكلو: ء.عاسنالا نم هانركذ

 للاعي :هللا بويع نخ

 ( ىلوألا ةيفيكلا)
 ةنايإلا وه انإ « هدوصقمو هيبشتلاب ضرغلا تأ وه

 نوكيوأ“؛ لوم كمل ناي توك نأ امإ مث حاضيالاو

 ناب نوكي نآلودالا هجولا « ناهجو ناذبف ؛ هرادقمل انابيب

 أم ىعادب ىعدملا ةفخئكاب نأ 5 اذهو ؛ لوهج مكمل

 01 يشل قاف ب هلاكمإ لق الو هوب ”روصمي ال
 مهضعل لوقك اذهو هناكمإ

 مهنم جالا قمت نإف

 0 ا

 ثيحمانألا قاف مودملا نإ: لوَش نأ دار رعاشلا نزف



 ا

 انوامد حابت 0و

 اهوامد حابتس "نأ اننود نمو

 ا لا 1

 اهؤاتف قح مو بطخ 1

 ماع وأ لاقو

 نهر دع وأ مولا الإ را

 هك را ل ميقي

 ادت كر
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 1 هلوق“ دززو اذنك

 مدع املعو 2 7 0

 هاي اس

 نسا ىبَأ لوق كلذ نمو

 نفت اك ىررلا كفناع

 ةءاقك عينه ةلعب أالالدارإ[ ىف ايفاكرذفلا اذه نكسر

 ميمادفلا وظل ءافاالا يقلل يبقا قاس
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 ماه يبأ لوقكو
 كت نا اقر ان ا

 لصوأو 0 1س سس نا 0

 ا 2و9 كَ و ف ةعياصف

 57 مد“ ل رو ل

 لوحت 0 ةعيلصو تلروحلا كق

 0 لام نا
 ا

 0 لايتم ميخمو نافسم

 3 31 8 0 0 ديح نمو

 وامسو اهضرأ ص ناو

 عفر ىلا ٠ “رج نم ءاوقإ اذه (1)



 دل سوهو د

 هوا رع لاق

 يلقلاك ةعاوشلا هم ئرا برص 3 نااغضلا عنم امو

 لاقو اهب ؛ ترم 0 0 ل ةلقلاو

 اني راشلان وم تب رطذما 2 قوش نيشمب نحر ام اذا

 ديبل لاقو
 3 امناك ممول ىف بابه اهلو

9-2815 
 ةمرلا وذ لاقو

 جعد ف ا 2 ا

 بهذ ا كنف ةضف 4 ا

 ةظفالا هذه نإ ليقف 5 ال ةدايزاو هاما . سرملاو
 ا

 ةيطبل

 0 7 ضيب 58 0 0

 مركلا ن :م تغيص ا ضخ

 ىرتحبلا لاقو

0 
 م يم

 كم

 2 نم تدازيسا ول [ ولا ل

 اذروما "كياضلا الك لاك

 نيعلا ضايب ةعس ٠ جربلا امئاو ٠ شحاف أطخ اذه (1)
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 دل سوه د

 لثم ءاحصفلا مالك ىف ةغاليلا عقاوم لع _ةيينتلا نمانست

 ا داولا اللا ايف هل نمت ءاامجريغو « طخ املاو"ءالصاو

 ا 5, ناسالا ةقالطأ ف نيقلفملا نيف نكد (لضاو 8

 هناسل ىف د فرع دقو ةحاصفلاب هنحتع : هل رع نأ

 ا 9 هسارف بل 1 1 : لق ءارلا جرخ ف ا

 ه. باجأ اف ءهلباذ ىحّسو « هداَوَج ىلتعا ”مالغ : هل لاقف

 0000 كاد انوع هقطنب . نحتمأ انمي رلسأو تضفأ
 ةنطفلاو ءاكذلا ةّدْوَح ىف ةعاربلاو « ناسللا ىف هقالطلا

 ( ةاللا عونلا )

 ٌورما هلاق ام كلذ نق :موظنملا نم هيبشتلا نم درو اهف
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 هلو نيِناَرَع ىف ريب 0

 00 دم ىف سا ديك
 لاقو

 ةَودَغ ا 0 ىرذ اك

 الرغم 1 ءاّشخلاو ليسلا
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 نو لاق نيولسألا اذه لع هللا باتك نم : هنآ ةئام

 ؛ هئاليخ بون لواتسلا «هئاولغ ىف زوالا 5 تانررملا

 ل آلا , هتالبعزخ ىلا مابا ا 'مماجلا

 ا اتوا مام « كنت عزم هىزاتسلو ءكيع لك
 كلام ٠ كتيمنعا“ زرأ 0 057 نع جنت 506 --

 ظ الورم ملاع ىلع ؛ كن ريس حبش ىرتكو ظ كتييصان

 قست ؛ كبيقر ادور تف 0 كيبرق نع ىَراوتتو

 أ نطل ؛ ككيلم ىلع ةيفاخ ى م ناكل

 نيح؛ كلام كنع يني و :كلاحترا نا اذإ كاش

 د 00 كد ىلا 502

 0 م م لاق من
 ظل ك1 داو: ترافق قلل كا متل 7

 فرسلاب رباع ةشيتا اي ل نا[ فلك

 ا م حرت ؛ ءاماخت الو ل نع 6-5 هامح 50

 8 0:0 0 سانلا 0 ءان م رطل

 3 هلا لعج ثيح « ماتخ معا هما دقلو 1

 ا قا اركذ اهفنو«مامت ”ىأ متف « هل ىهننم



 5 ال

 ضاير ىف بواقلا سَ « سانلا الا ارت الو ايلا
 | وايطاو ِؤ ممللا ضاضيب نع ثحبلا اعد ؛ مكملا

 مسا ا قا ىف راكشألا اوايجأو  معنلا صاقتتاب را امتعالا

 ايا » هلوقو « نيذلا كئلوأ » ىلاعت هلوق مقوم ىلا رظناف

 901 ]ليست فيك « نارقلا ا: نم اناك اذ ةمالك نم « سانلا

 صاصرلاك مالكلا نم امجريغ مي اراضو ؛ ريدْزقلا نع« 30 2

 اد لع ىزؤملا ا[ قاد ريسكإلا 0 ةفاضإلاب

 0 الا لس اف يينألا نأ نع ا

 قوهو رصبلا لهأ عم ًادودمايا ١:ةبطخ ىف لاق ؛ همالك ىف
 ٌرفاسإ « نايبصلا فوهو بيشلا لهأ 5 وسحتلي « نايسلا

 د هبا .نافرو نيوطا لخ ناخ نم راجي آل لزب الو 1 را

 ء هلا ركل ميلف مش 1 وثم نذل نأتي 00

 اك ر نوتتاتلا ٠ 1 نارطاتملا راسم 0 0

 مكحتسا دقل .,تاهسه اتق رع دقو قيرطلا ن هد

 ب ل | نيذلل نأ ما منايسنلا اذه

 ©« بيجعلا 0 : مم قكرواسألا ١ هل 17 نابملأ

 يع لصف لام لف ا دقلوع عيدبلا مظنلا ىف قارغالاو

 انه فدل هل 1



 دل سوا دس

 داهمو « هزم اقر الط فلا ليش هلم ا ةدع

 ؛هملق 'ليل اَجَد اذإ وهو ىتاك فصو ىف لاقو « هانعمو هظفل ىف

 5 دن ناطيش ل ا هملك * وجل هيف تعلطو

 100 ةنوزملف اها نم انين . اباهش هل: 2

 ىف هركذ ٠١ ىلعدرك ذ ام ررقفءفئاق لك نع ةيوطم ءفطاخ

 هتحت ا ىممب تضخم 02 !لاق مل : نجلا ة 590

 الم ىلع ضرع 0 هس اهو هب تنأ مث هل امري

 دك مهن ال هايعتسي م م ا مالقأ الأ آل كا

 ب كا ا ب لا 2 الإ نيناه لعد داف

 مامثتّساوء هردق عافترا ناك "مت نمو « رم ةروس ىف ةيناثلاو

 ىف هتانب نب ىحن دباعلا خيشلا هركذ ام كلذ ن نمو « هردد روت

 تا 0 هر رف وهو « هل ةبطخ

 5 ع زلت دل ”كلسوأ لا تالا

 ىف نوعماطلا متن أو « متماع اك تول مهَداَبَأو « متفاف 0

 لوا 5 00 اوصخشا انيدللاو 0 ءانقملا
 ص

 7 5 هج 2 نب 5 و م 539 3
 0 ع 0 د .٠

 0 10 رتل نا 3

 لا ركف تنب هل تلق
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 ا الإ يلوا الزان تنك ذإ لوأ ىب اذه ريغ كذ نك
 | ١ نوصيمأ مقوتن ام ةصيبق هل لاقف « 0200

 باتعإلاو ةبتاعمل
 او اقوا ام« مالكلا اذهنيف كركف لامعإ كيلمف

 00| ةلاق امكلذ نمو« ةظافلأ نسلسأو ىتاعملا ةباصإ

 00 دل تفيلاتا قف :نسحأو“« روثنملا مظل ىف عدبأ هلاف

 مظل ىف لومي داك نأ همالك بيح نمو ؛ روذشلاو ررّدلا

 )0 لآل . ءانبلل سان الاك هزعجيف ىلاعت'هّللا باتك لع همالك

 7 رسل ىلو « ىجوأ 0 هملق كلا دقو مقلا فصو

 نايبلا ىلإ ىواي وهو « رعولا ناكملا ىلا ىوات اهنأ ريغ

 0 انا تار ك0

 ا هدب فات تارش هتاثفت نم ا 5 0

 هكا ةنيبت امم ك1 دك د ءاهفالل

 0غ الو ِءَرْمْلا اذهو 2 اذه اضل وتلا دلو < عملا

 ا امرأ دقو لال را با اذه

 000 ا طار ادغألا تاو اى ابعت
 ةاورلا ةنسلاا لع ,دلاخ



 ل سوي

 ا ل
 يا دقو 1 را لماو 5 عضل 0 300

 ةعاار“ مف 0 2 ةعاس 5 ورع ىبف لاق « تايارلا قوف

 إو مد ىف رجل فكل هنأ وعلا" تسلع ادن راك

 1 كلذ كك 20 قان و 5 9 را ّنل

 ىفةنجالل 0 دف ةرظنلا تاو 1 لا لا

 عئالط ني 5 ا اج نوط

 اقم نعي الاف ونو ااه توكل قار كا

 00 0 تلاَج اذإ :

 اسوفنلا ايانمل م :

 طوبا تفريشتت «لباولاقب *قوفرصتت مآ : نوعا

 3 : ةيلبو برحو ءةيذ و ةوركحل رارتجالا ىلب ' رايتخالا
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 تع نإ رولا , مخوتسل 0 كلعل

 0 بما 0 ف ان

 1 يعاد 0 نقلا ةوساع وات

 دقلو « ريمح نا 0 ةدنك ناس رف نع هاجد كل حرمت



 كك هر

 اعل هب لق هل نا يدع علا انيس
 "وم ريصب دو تايعاا نم م ريك ذت ىلا جاتحم ال ثيحت

 8-2 كا ١ امل 06 كا برجي

 00 ةلقإ نم لمحام ل 0 ا لما

 تعحر الإ ةباَغ ملل مسهل ا الو 6 ةوفهلا نع عوجارو

 ؛ مهفلا ةريصلاو « قرارا ةليضف نم كدتع تدحوف ؛.كبلا

 0 3 درعا كويلات حفصلا مك

 ناك د ةقرخلا م نو 0 ا "نع

 3 تا ل « هدعل ةنقابلا سش ل كا ايف ناك ولو ءرححا

 0 عمم د ليدس ٠ هب ىكم هنكلو )0 0 لع اي . انعار 3

 نأ ا يلا را م قحلي الو 3 لع

 0 امإ 2« ثالث لالخ ثدحا ىف كيلع بحاولا كفرعل

 ءانب ف اهالعأو 6 3 ا ا ىلب نم تلا

 عم ا 4 هعسأل كيلإ هانت 6 0 تاع ركل

 4 ع كلم ندتمأ م لووقتف دل 1 نا كمأ -> تارفش

 م هس 6
 نب

 5 2 0 مالو ٠م 00 لا 0-0 00 9

 ا هر ىعف « اهممأ نم الا
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 ءوهتيسلا لع قطب ةمجا رثو لذلتم ايام نيا نتا

 ةفص ىف لاقو « هدد 2 هد ىلعؤمو «هلهت رع ميلعج

 اهثدسو ءالذ اهرعوملا زاهي ةط ورك ا

 : ٍبطعو 52 و ا برح راد ل اهؤولعو « له

 رخآ مالكىف لاقو « قاّرفو قآحلو « قايسو قاس ىلع ابلهأ
 اأو ؛ ةيبصتلا نا 5 00 اوئفْطأف د

 زرعتلا ءاقلإو ء كسو زكر لع نلذفلا 2 مو اودمتعاو ؛ ةيلهاجلا

 كك اوذختاو « كقانعأ نع ريكتلا مّلخو « ؟مادقأ تحن

 نم هل نإف « هدونجو نا ؛ ودع نيبو مكني 2

 ناسرفو الجرو ًااونعأو ًادونج ةمأ ص

 ةلاخدل ندع هنا ا َسرامو همالكر بخت نمو

 اهتالغ مك, ىهابلازارطلاو ءاهنل اه ىفطسوتملاةغالبلا مق هنأ

 ( عئارلا عونلا )

 ( ءاغلبلا مالكف هييشتلا نم درو اهف )

 'ئرعا ع مدخلا ميَمَل نب ةصيبق مالككلذ نف

 هيبأ مد نع را رام دا يو خايشأ ىف سل

 ةةردلا ]ني ندقلاو لمللا» رتل هيمن
 كب



 3 نش 7

 0 رد ةيقتلا ةادأ اهبف ترمضأ ىلا تابيشتلا امأف
 نأ ”لبق نم انركذ دقو «ةادألا هيف ترهلظ ام م
 05 ( ةراضمالا نسسح ىف ُلَخْذَأ يي يا هسشتلا
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 اهداقو هللا ى نع اهماجاب ا اف اهمامزب 0

 عدلا 00 كااع

 اذإ كنآل « هيدق نكمي اق ا ا

 متو ؛ هتحاصف نع مالكلا جر مل هيبشتلا د كرا

 17 ىف ةلوق ءةلوبسو :ترق لع هييشتلا اك فن ىو

 026 انشارف مل ابل. و « ادام هقللل العلا د ضرألا

 ا داك لقاك ىرجال دك اَر يا 7

 ا ةرادتسا نك هنشتلا 1 ردش هيف بصل 7 5

 5 .مب اوعطقاو « مكمن اهب اوظََأ ىوقتلا ىف مالسلا هيلع هلوق
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 2 ذك اذا: ةققد ٍناعمو هك تان | هذهف « ام

 ماج 1 او هشور - هيبشتلا ةادأ اهيف
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 «(انو د م اهار دق. نمك رانلاو متو ء نومعتأم

 ؛ ةيئاَر 5-0 هداف نأ اوماعاو ٠ ةين 5 2

 1 1 ا ف 56 و اهلا 5

 ءانن 0 الاوسط رووا تا .لا تاعظفم

 ىوقتلا دازب اوررظتسا

 ىلا بواقلا عماجمب نخيل مالكلا اذه نإ » لوقأو

 :ءوبوأ ءناذا هداصو إب لويتل ناك

 نفاد وامل تا يف ءالثسلا هيلع هلوقو « لو

 و 57 3 م نم كك نرمت 2 ذإ رهدلل ًاحايق 1

 0 0 دجال انساك نك
 الغلاف ءةقر عل هلل ا ا عدم ىّذدب

 نيل شارت عملا جرحا ةيطاخ ون 5 7 لك لع كل

 5 نوكي ال هعقو تدر يسم لا

 ا را باطخ ىف لاو )» نع 00 الا امملا للا

 كّّضع اذإ برها نم جضت كا دقو كلب قاكف ١

 0 يرد اخ « لام الاب لاجل 6

 عراصم .. د مراص عقاولا ءاضقلاو « مرا 3

 500 هناك 0000 00 ىهو هللا كاجكلا
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 ”000 11 نانألا ةقلخ ىف هلوتكتو ءهينبتلا مقاوم
 أهم سرعت اهمحل ا لل يو هكا نم يئاجسلا

 تاوذ ريغ « ناذ آلا ناطق 2120 ا طلا)لا اةساخلا نبع

 :نالغأ ةندب "اقوال عموم ىرت كنا الا « بصق مال شر

 00007 الكف اطال املو ءاقشتيف قر ا نع اخ ا

 ةعاظف ىلا 10 ٍجراَدَم 0 ةنعفلا ةفص ىف

 ا 250 ١ 1+ مالغلا| ت تنيك اك ول

 00 003, شا ألا اه ريذلإو ء 'ساّيكا ألا ايف

 ىعد نإو ءَلمع انادلا تّرحأ ىلا ىذ ل » لهامجلا فصو

 ؛«هيلع "بجاو اهل لمع 1 لسمك كا

 اع 1 00 هلوقو « ٌةنع طقأس 26 0

 00000 ا! اك 6 2 مالطإلا هيف انكي نانز سانلا

 فيلأتو ؛ بيح 0 ىلع |ةلاوشا عم + ةملوكلا ظنه عقوم غل 2

 0 ا 1 0 ا ميد

 || فالقلو

 هلع ةلوقك ةمالكى ةريثكفةبكرأا هيب | 7

 00 مهد ف ”قلاخلا 58 » ءاملو 0 0 ىف مالسلا

 اهف مهف“ اهار دق يا قله راسخ قو ىلا
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 ةمكمحلا غلاب نم مالكلا اذه هيلع لمتشا ام ىلا رظناف « 'هابّتنم

 هيف هيبشتلا ربرش ىلع لفطتتو « ظعولا مفانو رجزلا ميظعو

 نم ايندلا بح نكمت اذإ . لاق هن أك« فطلتو لايتحا عونب

 اك ناك اذإ مث:.يق نكاسلا لاطلك هناك دنا

 5 موقفش م عل ةطاتخملا ةطالملاك ثالثلا لاصللا هدف هش

 « ىخرع 0 00 هلوقو 00 ءادبوس ف اهنككو

 هيف ةأد لا 0 هلاثمأو اذهف 0 4راق ل2

 هرب رش م 6 عونب الا

 (تلاقا عونلا )

 تايتيدلا نف « ههجو هللا مرك نينمؤملا م 0 01

 حذيلاب ٠ تصخو « راو ل ةغالبلا نم تذها ىلا ةرعاطلا

 0-0 يك طل ا كددف عضو ١ لكعولا 0 ءاقلا

 01 ناد 0 0-0 2

 ,كمدقل دما ادغ هيلع ٌمَدَعَت مويلا ةّممّدق اموءدصخت عوزت

 «كمويا 6 دقو

 عيد مو نادت نيدت 5« هلوق عقوم ”رظانلا 8 امأتف

 ىف ةفلوسر نسق انامو هديشقلا اشم فانتا



 3“ يضل ©

 اذه نِإف ء راج رم لثك ةالصلا 0 ,ةلومك ذهول

 000 دق كرا نأ "ل يكرم نم 3 ا

 وهف « كلذ نم رثك أ وأ نيفصو نم ناك ام لك نأ 'لبق
 تددحتو © دانألا نم دروأم ا ا

 ةتيستلا كل أممف 0 علا تايييتااما اما 5 اهتك

 ىف نَم نإ : مالسلا هيلع هلوقك اذهو د ع ىجف

 هي راعلاو ء لحترم "ا طل ةب راع هدب ا تي ايدل

 نم 1 ات اده قادبشتلا ةادأل رامضإلاف رد

 0007 اندلا قف كينضلاك ”سانلا . لاند 1 تا

 رمسرق نعو ؛ ةب راع لا ذيل 1 مهدبأ ىفامو , مهلاقتلا

 000001 م داك الو ءايكلام اهذخ ايزو « ةيراعلا در

 'راد ايندلا . مالسلا هيلع هوقكو ةناطفو قوذ كل

 ا حف للمال حرت م لزئمو « ءاوتنا راد ال ءءاّوتلا

 ءىرت كرست ا اهراهظإ نكع هما

 كر ىلا جا اتحيف ءافخ ضعل هيبشتلا ةادأ ريدقت كا

 ةالصلا 52 هلوق اذه نمو «رظن ة ةقدو ةريخإ لد زمو ع

 00000 اطالاالا دعابلف انندلا نع 0 ام.مالسلاو

 ا هانغ كردي ال رقفو « هوان كح الدامس



 3“ ىف

 هللا ىلص هلوقو نرددلا ن نأ 2 نا نأ ىسع ام « تارم 0

 هلوقو ا 5 0 دار ا رك 7 0

 تكلا ىو 02 نكد لا نم ”فئاتلا : مالسلا هيلع

 ند راسو هيلع هللا لص ئنلا وع تيدطا» فقد 00

 0 ا ا ا 0 مم ةرخ 0 1

 0 امندلا نم تك مَنِ هنإ ا هيلع همالك ىف

 اذه امف ريدقتلا ك1 ناار ةخان كا

 مو ؛ رصلاو « بلاح رص وأ ةتلحار ”خانأ بكارك الا هلاح
 0 مل دارملاو « اهّدلو اهعّضرب الثل ةقانل ىدن ىلع طيخلا

 0 بارق نع 1 ل 00 10 هل ةاقلا 6 ايندلا

 عشراو « عانقلا 217 تك 1 : مالسلا هيلع هلوقكو فلحلا

 ف عدلا ا يل ل هيدشتلا هحو رق فانز

 0 ىطغم 2 ءىشل ؛ ءاهف كلانا قيقحو ةرخ لإ

 1 ( هتقيمح كتاييشلاو 6 9 5 6 لام يل ها

 ىف اهدارت إنكم ةدؤتملا .تاييشتلا ب داا قس 103



 --5 سس و اا-

 ( ىباثلا عونلا )

 ل

 هلع هللا 000 ردك تك قف ةدرتملا تاهيشتلا اماف

 ابن 6-0 ذا ل اهيف توملا نأك . لس

 00 تاوم 00 ا را ار

 0 المده 0 0 نوعجار انيلإ لياق

 قفني ال ىذلا ' رتكتلاك ةبحاص هنمقفني ال ىذلار معلا: سو هب

 ص ء حوت 1 ره كم. مالسلا هيلع 1 5

 هلل لبص هلوقو ىوهو قرع اع ايل نمو ٠ 8 اهبكر

 هلوقو مدتها كا 30 موجنلاك ىباحصأ : سو هيلع

 ه1 امقل ةضعل : د نال نوسمرلا“ مو هيلع هللا ص

 ةم وضع ىتشا اذإ دحاولا دسملاك نونمؤملا : مالسلا هيلع

 « ناعإلا نم ءايملا :هلوقو لاو رّسلاب هئاضعأ رئاس ما

 ها الا“ لسور هيلع هللا ليص هلوقو كم سأرلاك

 قفانملا لثم : : ٍلسو هيلع هللا لي ةلوقو ءاوتسالا ف طشلا

 تاواصلا هذه لم هلوقو نيمتغلا نيب ةرئاعلا ةشلاك

 مون لكهيف 5 ؟دحأ بأب ىلع راج رم 5



 “3 ضخ

 هلوغف هيلا لع هرهاظل الإ كلذ نم ناك امو 2 هثيمبل

 ىلاعت هلوقو © شرعلا لع ئوتشا » ةلوقو 4 5 ءاحو » ىلاعل

 1 ةبّيشملا ناف اذهل «ضرالا ىو تاومسلا فاق

 ء اهتساحم ىلا علطتلا نع مهقانعا ت هرصقو « فئاطللا هذه روت

 : ةميخو تارا ىفاوكتي راو « ةميظغ تاعاتم فاول

 4 رهاوظل مداقتعا لح اي 6 كلامو وام ف مهسوفت اوعقواو

 نم هللاب ذوعنف نورعشي ال مثو نيدلا نع اوخلسلا مث نق
 رعلا اذهل نكي وراء نار دس هلا ٍلمجو «نالذملا

 ىلع ىلوتساو ةقئاقح فرع نم لك نآ الإ فرشلا ند
 رطْرَو ماحتقا نم ةلاحمال مسي ةنإف « هقئاقدز 0

 « بقانما مظعأ نم اذه ناكل « ءلئاذرب تمضتلاو « هيبشتلا

 فقل رش 2 زاح ام عم « ئاغرلا ا تتارملا للعأو

 ماعلا شيشلا ىرت كنف اذملو « لانملاو ردقلا عيفرو « لاصحلا

 ىلع هريسفت ىف قافام « ىرشخمزلا رمع نب دوم .ريرحنلا
 ىنا انف مداتتساو هلع هياسار رتل الا

 هيلا ضماوغلاو قئاقملا نم
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 ل سالم

 ا هلوقو « ةبح 1 01 لكل اب انس تدق

 رص اهيف عير لثك اين ةانلا هده ا لدم »

 ام ميما 0 بيج 0 موق تع كم ايم

 مركلا نارقلا ىفو «ةبكرملاو ةدرغلا ا ا ف اندرو

 دارفإالا ىف هانركذ اع ةجراخ ريغ ىهو « ةريثك لاثمأ

 011 الا تلا نم ناكانت اماق «ةادألا رهظم ىف سيكرتلاو

 001 كالا رودلا نيفكويف هيشتلا ةادأ هيف ريض ام

 اذهو « هتفاطلو كا ردطو ةفاشراهلا كاذن انور نيالا
 000 ا را« اني سرا لمتتشاو د ىلاعت هلوقك
 مكواسن اج لاحت هلوقو « اهاَنّمحأ ةمملا 'ضرالا مه ةباو »

 لال ةليثر « تتش ىبأ 0 ارثان مك ثرَح
 تناكف لابملا ترسو اباَوْنأ تناكف 0 تحيتفو ١
 تأ نك مهول ّط 0 1 ناكل ا

 علب ى ل حتا ةَدَقع اومزعت الو » ىلاعت هلوقو « موقف

 7 مهدنأ ني 0 1 د ل يوب هل 1 قئاتكللا

 هلوقك املك يبشنلا تايا عونلا اذه نمو « الس ميقلخ نمو

 ) انيعأ ىرجت » ىلاعت هلوقو « ناتطوسْم هادي لب » ىلاعت

 ا
 ا

 0 للاب لاس كرر كير هني ىقبيو » هلوقو



3 4 

 ( لوألا عونلا )

 تاناولا ىف للا كلوقك ادنظو ةداشإ 2000

 1 نو نإو انني تّدعنا توبكنملا لثك »

 لوقو «ا را تاع راخحا لثمك لاه هل توبكشملا

 ناشي هور تالا ل اي ول لس نإ انك

 0 اف سو اموت برش نآكتس» ل

 هلوقو« برت هيلع ناّوكص لَك ىلاعت هلوقك تاناويحلا ريغ ىف
 نم ليصك وأ | ىللاعت هلوقو « رص أف 0 لشَكو لاك

 1 لوقو ل رك تاملظكو أد ىلاعت ةلوقو ا

 هب تدع 0 ل هلوقو « ءامسلا نم ”ءانلدنأ ءامك د

 هلوكك انما ىو « ةعيقب با ري ىلاعت هلوقو « عمرا

 ل 00 5 مذ برذما ل

 باحصأ ةالثم مهل برضاو »ل اعلا ةلوقو ( 5 الثم

 ذاك رش هاف ةلطج كاتلساملا ترصافا قاس هيت
 انمأو ةدرغملا تاهبشتلا درو اع هلاعمأو اذه« "نو ١
 اذه نمو « اهداربإ نع ىنغأف ميسقتلا اهات دقن نإ

 لَم هللا ليبس ىف مهلاومأ نوقفني نيذلا لم » ىلاعت هلوق



 ا يب

 مه دلا كى لَو 5 ماس 1

 هبارق يح لك ق ىفيو ر

 ءار هكعلا صعل هلاق ئ كلذ نمو

 كالا ىلإ كترورطت مارت

 حالملا ليلإعلا 0 تي

 ا عل نودحن

 حامسلا 77 نا

 راسإو ةبرغ ىفنامنآاكف * هادنع تناكهلل ةمعن

 تاس اك

 0 ف تاما لذاضتك
 11 ا ورم نام و هيبشتلا يسقت ىف هركذ اد أم اذبف

 نانا كاملا

 ( هييدتلا ىف ةدراولا ةلعم الا ناسبإ ىف )
0 

 اهرسو ا وأو ةغالبلا رحب وه هييشتلا نأ رعأ

 00 ا هتان 5 ا ل ا نات اشم



 3“ شلل

 نوف أمله >' ىلاعت هلوقو: « اهنم جراخت ع تاملظلا

 موق ثْرَح تَباصأ رص اهبف حير 1 اند ةاش كه ف

 ةبكرما تاهيبشنلا نم هلاثمأو اذهف «هنكلهأف مبسقأ اوملظ
 ةغالبلا"لف ايلوزعأ سر وام ةياستلا قصرا لإ

 ند .تلبقأ » نافلا فصو ىف نيئمؤللا زيمآ الوق ايه

 7 : الو ةعاق امل“* موقت ال «مطَتللا رحبلاو « مل ءلظملا لشي

 1 ع مب 2 ا ليللاب ني «ةثاز

 فالتخاو ءار ا ال اههيشو

 0 هدرا هباحصأ ضيرحت ىف هلوقو ءاوه الا

 0 مهوزوحت را 3 0 نأ ىرْالَص يا

 0 لابنلاب 0 5 ا ممبعقاوم نع منول ريو

 اا 1 ماَرخأ أ م

 شتتلا نم هل 3 داَذنو ؛ اهضايح نع
 0 عقاصم نم 1 ةمحاز مل ؛ ءاغنلملا , ىلع اهق قاف يتلا

 ىرتحللا هلاقام نقار 2

 لا 3 ع .٠ مث

 رعد 1 وقر ل

 هب أصع ير قم أصع هك و



 3 شل

 ” لوقت كناف اذه. ىف. بيكرتلا راهظإ تدرأ ىتمو ( ىبتأت
 قتلم ىف ةعمتجم ةلوب ةلزتم « ةليبقلا هذه قح ىف كؤاحه
 0011 لاق ةنأاك < ضراؤقلا قادلوق اذكهو« نحبلا

 ليلقلا رطقللاب ة ةهيشم « ةيذألاو مألا ىف اهريثأت نةنبخلا

 روهظ ريدقت ار 7 ) هلوق وحتو ءانالا الكدادي اىذل

 نم دقف نم كباصأ اهف تنآ: لاقي نأ هيف بيكرتل
 "اا امل تمطقلا نإو ىضاملا فيسلا ةلزنع « ةتدقف

 زل اا روقلا قابطلا انهم هانقمح اع ”رهظ دقق ءةمئاق

 نم مسق ىلع ةقبطنم ةروص لكن أو ء بكرلاو درفللا ماسقأ
 قيفوتلا هللابو كلذ ىف ةفلاخم ريغ نم كرملاو درفلا

 ( ٠ شالت هيف ةادالا نوكتام ىناثلا برسشلا »

 «”عساو هيف ةغالبلا ان آل ةين ء هلا اذه ام نأ 0

 دلو تلا ف ا 58 'حيسف 4 هدفا عا دسو

 000000 دارت ةعانصلا هته لهأ نم تايلألا شعذأو

 ىو 1 لا همكم ءامللا خم ا 3 5

 0 35| نم ايا د لاك هلوقوا# و ناكم 8 8 هب

 ال نك سانا ف ب نع هلا ا



 ذآ

 هام كد ىف ملسو هيلع هللا لص هلوق اهلاثُ ةثلاثلا ةروصلا

 (مهتتسلاأ دئاصح الا رانلا ىف مرخانم ىلع نئانلا كب لع

 هده ةمالع نموا لكاتملا ادئاصكت سمانا مر ل
 هيلثملا نوكي ال ةن6 كرمان درفملا ةيبعت هال ردنا

 كنينوكيف « دصحلا وهو « ةتفص روكذملا لب « ًاروكذم 3

 لع ينوكيف ةدصحلا لجانلاك_اهيالك ى تسل لا 7

 اعإف ةيسماخاو:ةمضارلا ةوؤصلا امأو كري هرتمدي 01
 هلوش اهانلثف 3 اما بكرماب كرما هسشت ى

 ف نوتيولل لق ا رادلا اًوو نالاوإ

 اما ناو ل ناحمالا نيك

 ؛ اعيج اعبف 3 هانرك ذ ام كل رهظ دقف « انكسم

 ماع ىبأ ل لوق اذه نمو

 ٍفوذملا يتفل يع

 0 عما ضيف تكشف

 ا عمد : انلق هيك زاهظإ انذرا اة

 كوع هامه“ ةن ةلماقخا "ايار: ةلفانزا تناك

 2000 لوقو تببلا ( لئاو بلغت رض ام ) قدزرفلا

 صراوق ) ًاضِيأ قدزرفلا لوو تيبلا ( فيسلا نإف



 3 سوو

 هماحتلا ةّدشل ؛ خواسلا لماع دالا غلس ةلزاع :رانهنلا نم

 هيبشتلا اذهو'هانلثم م« ةيلكلاب هعاطقناو + هجورخ ةبوعصو

 وأ ةلاق ام كلذ نمو «هل وه امل ةمئالملاو ةبسانملا ةباغ ىف
 ىقتملا كيلا

 رع رك شلل ادع اذإو

 اا 05 ىنولل نتها. .اذاو
 اسمش ناك تملظأ ضرالا اذإو

 النو 1 خا ضرالا اذإو

 كتل ك2 فاش كلر

 ضاع ف عقتلا نم نجرخ

 ل 5 نق اكل

 لحالملا اننابلا ع 1

 كر درفملا هيبشنلا ىف درت انف ةياقلا ةزويملا انو

 ( تلا ىردج ةاكلاد سو هيلع هللا لص هلوق هلاثمو

 علم ئأ) مامن ىبأ لوقو ( باحس 'مامث ) ىرتحبلا لوق ُةنمو
 ا 111 نك نع ةانكحام اذكهو « ءاتفلتنا' دقو ( نع

 امأو ء رؤدلا ريثك وهو « ىكرملب درفملا هيبشت باب نم ةنإف



 ب سلا ب

 لقا امإو يا ةعلارلا ةجردلاك فعضلاو

 اذنه قم مان دز وأ اه لع مبرزم الود ةقلاتناو ةالا د

 ايف ةيلعلادزت .ةروص لك ف هرظن "لام .رطانلا وا

 معا هللاو رحت الامو ءهنشتا ةأدآروهط 0100

 ( ىناثلا فرطلا )

 ( بيكرتلاو دارفوالا عقاوم نايب ىف )

 كفيل ةاداالا رشصلا هيشنلا نارا رعأ
 « بيكرتلاو دارفإلا ىلع ةقبطنم ىهو « سما روصلا كلت نع

 : لوقنف 5 درفملا ىلع اهقابطنا ةيفيك درون ن الا نحنو

 هلاثمو درقلاب درفلا هيشت ىف ةدزإو ف لو الل 0

 ىلاعت هلوق اذه نمو « رحبلا ديزو ءدسألا ديز : انلوق
 ملأ ل ”سابل "نه » ىلاعت هلوقو « ًاسآبل ليللا انلعجو د

 ىف لوقف( 3 ”ثرح مّواسن » ىلاعت هلوقو « نط ”سابل

 تأت ذو نارتلا اع دنا ىلا تاراعتسالا نم
 ةراعتسالا ىئاج نم ىهو « روثنم الو موظنم مالك ىف مريغ ىف

 ةسدبلا تاز امتسالا نم ترخ 5 وابن ةهلرتو اس
 ليللا عاطشا هيشف «راملا ةنم خل » ىلاعت هلوق ةنمو ها
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 كو ب

 نم نوكي ام قئواك هناكرأ نينمؤملا ريمأ مالك ىف لوقت
 هلاهربو «ةينب الا نم نوكيي ام مفرأك هناينيو ء ناكرألا
 لوق اذه نمو « ريدقتلا نم كلذ ريغ ىلا ءنوكي ام رون اك
 ىرتحللا

 ت

 اح هل 2 م0 حس مامح

 ارو ل عيضيال برح رعسمو

 امس "1 كلان هينغتلا ةاَدآ اذه. ىف تردق اذإف

 لوقكو « رانلا دقوم وهو « رعسملاك اًطوه ُبْرحو ؛ ما
 م 1

 بيس ا ندع ىع رع 3

 بوحلم ق ماي ألا ةتبحل

 ائسَح ركلاذناب عضوملا اذه فصي نأ ماه 1 داو

 00 اللا قاب اكان ناك ةنأو ةنلح ءايألا طن

 « نيملل ىعرن ةن أك ناكم لوقت انإف هيبشتلا ةادآ انرّدق اذإف

 ةلاح اذه اع عنصن ردك انلابو الزان سس ناكشلاكو

 هيبشتلا نم ناك ام لك "نأ انهه هانرك ذ ام عومجج نم لحنيف
 '000 1 نإ امإ هييشتلا ةاذأ نندقتا نإق «ةادألا سلا

 ةيوعصلا ةباهن ىف نوكي نأ اّمِإو «ىلو الا ةجردلاك ةّوقلا ةباغ



 د ساو دس

 ىتلا صراوقلا هذه اًباذ آلاو ماتشلا نم هينأي ام هّبش

 هيما رقما ىيلاو لقا را مسملا ىذؤت
 ع 2

 ىرتحيلا لوق ةئمو هريغ ف هلنرامذ سك قادت هلاحا| كه اف

 دلو ةيزعتلا ىف ًاضيأ

 فهو نازل ىف فيلا 5

 هما الشر امه
 معكم : كا 1 َ

 ردقن كعك 6 ةراعتشاإلا نك نم وهف 1 هده ة

 َ 1 5 رج

 نم |هلعح ل ان ةحاح الو 6 اكلك هاك الا بأب نم ايا

 هنا ءاح اف كاكتماوه اع ة.ةتسامسرص نق ا

 نب ل اهمإف 6 ةثلاثلاو هين اثلا ةروصلال ةغلاغلا ةحردلا

 سس هلوق أممف لاغملاو 4 هاا ةعلارلاك هيبشتلا نم ةديعلا

 انها كوفر «!لضرالا (ئرقل تاكل ل

 دنع وهف » مالسوالاو نيدلا ةفص ىف ةهجو هلل مرك ٠ نينمؤملا
 2ع 0 ع ل

 ةراخملا قرشم 6 ناغلرإلا يك 6 نايننلا 1 6 ناكر اللا قيلو هللا

 ع

 انه. ايفا هتبشتلا ةرابظإ تدرأ اذإ تناف«ناطلشلا 7
- 

 اذكهو رانك كر لإ ةاككلا وغلا قطا نع



 3 شلي

 «ةنونطوتب ىذلا نكسماو مه ع اياك الع مهن أامدو مهموحلب

 : لاش 00 0 ةناهنو ؛ هيدشتلا ريد لم اذه عمو

 كيتا هيبمتلا 0 هوو 0 اع .:

 | اياه ارأ كريو ءاهردق هل ]دو ةدرافتسرالا نسم

 0١ اهو ةلوق وهو اا ا ىلا فدو رولا علي امأز

 قى اهبردق الع ىتلا تالا نم تييبلا اذهف ( لئاو بلغت

 00 آ ةراعمالا ىف نسملاب ةرمانلا امل َركأو ةغالبلا

 اهيف هيبشتلا ٌيدقتف ءاهيف لوخدلاو ةراعتسالا ىف اهقاَر ءال

 سعألا هد . عينلا ابو ؛ عيفرلا اهناكم فنع 0
 ةليبقلا هذهل كءاحه نإ : لاش نأ « اهيف هيبشتلا ريدقت ىف

 الو ىدجي ال نيرحبلا ممتع ىف كلو نال لئلا

 ي2ي] ع دقق « هانركذ [مف 2 د انتل تنان هاا

 عيفر 1 0 ا( ديو, (ناطلب نع ةرافتسالا مده

 نم لاذلا حانج اهل ضفخاو » ىلاعت ةلوق اذه نمو « اهناكم
 ا دسالا قنور نع هجر هيبشتلا ريد نإف « ةمح را

 اضيأ قدزرفلا لوق اذه نمو ةرامإلا بو اهنم هاو

 0000 ا ”صراَوق

0 
_- 



 د سلال

 ”ميراخ وعد مالعورالا الار كدت نسيت

 هب :ىدفنفاراَكمو اهنا كيش .حيباصمو ءابنويع' تَرَ

 000 ذا هلا ىف لآقو « اعندرارلا 2 ىور لكدفا : ها

 ضير( تكنو يضل مضر ل 5 رو

 رمضللاا هليشتلا نَس_اهلك كاواعتسالا هدفا هكا كول

 لام كرقأو لا ليسا ىلع ةسشلا ءاذأ سار
 لوألا ةراوصلا لف دانك

 ةروملا 00 ا اطعلا كح ةيناثلا ةحردلا

 ءابف هييشتلا ريدقت ىف روصلا 0 ةسماخلاو ةعلارلا

 , غلاب | ركفو 3 انو جارحتساب الا امههف هيبشتلل ن طفت الف

 الا كاذ امو جيتك كنف تاس 1 عن 1

 كلد. اذهو ء اف ابق ارغإو ةراعتسالا نسح ىف اهلغت ليج

 نم « ةعانصلا هذِه لهأ نم ةعاربلا لهأ ةلاقام قادصم لع

 جل نرايكيالا ا ةنواذز نال نر لك ا يا

 لاعت ةلوق هلاك هامان 52 ا نا نينو راما

 فعأ قم: ةزامسالا هدفت نافالاو اوادلاب اوم كدناللا

 مننا وها نسل ىف اهوؤند» ةينوو ءايقدأو تارا

 هقاصتلاو « هتبحم مهيولق بارشإو نامإلا ىف مهنكمت



 “- ضع 7

 000000 ةرامتنلالا دعا ىف فالخ الو ؛ 'ءانركذ امل هيشتلا

 0000 السا مدع ىف ةفلتخ هنإف «هيناشتلا فالخم زاجلا

 ا ل1 نمو ؛ تاهبشتلا 0 نارقلا ف تاراعتسالا

 ملا ةيشنلا: ::لوقنف هةحاعت اكمال هتغالب 000

 0000 3ل] «ةراعتسالا باب نم دعي رهاظلا فوه ةادألا

 ؛ اهرامضإو ةاد الا روهظ ىف ةجرد توافتبو « هبق رمضم

 0 رهاظ وه ام اهم ؛هلوصح مدعو هب هيشملا لوصح ىفو

 ا000 2| كدت رذعتر ام اهمو < ةلوبس لع هردقت
 وه ام اهنمو ء فطلتلاو لايتحالا نم عونب هريدقت ىف فطلب

 ىلا ةفاضإالاب ثالا جرد هذهف « نيتجرّدلا نيب طسوتم

 هكر هللا د ةيوع ف راهظوالاو رامضرالا يف هيكل ريدقت

 اك ل روك اع لوألا ةحردلا

 ا د 9 اجدد ىلا هريدقت ىف جاتحي ال

 اال هيف ريدقتلا نإف ءدس 0 ل انيك ادعو

 اذكهو « ةدعاق نع .جورخ الو راهضإإ ريغ نم ةلوهس ىلع

 ريدقتلا نال « كرشلا اك ةعدصلا» لسو هيلع هللا لصدلوق

 دنا تالوحأو هلدباضم ديرب ءكرشلا كرشلاك ةعدبلا

 ءاد ءاود ىه» ىوقتلا ةفص ىقةهحو هللا مرك نينمؤملا ريمأ لوف



 كك ميو د

 مود لاو ل نضر

 كاوكتلا يطا كل أم

 «نيرحبلا عمتجم ىف هلوبي « لثاو و للغل « رب رج ءاحه هيشف

 7 ءالؤه كؤاحه نكت 6 ها نأ دا

 انت طال هلاح اذه ام ىف هيدشتلا داكمف « ا

 ةدعاقلاهذه نال : اذإف «هزارإ ف لايتحاو .كفطلتو ريدقت

 ىف اهعقومب هف درت مث « ةروصلا هذه ىف هيبشتلا بئارم ركن

 ىلاعل هللا 3 ةيوعع أامهمف أم و نافرط ناذبف نكرلا درفملا

 ( لوالا فرطلا )

 م ل

 :رم ٌرِجوُأو ”غلبأ ةادألا رمضللا هيبشتلا نأ رعأ

 اذإ كن آلف بأ هثرك انا ءهتادأ ,تروهظ ىكنادبس

 ريغ نم ةيقللا ينعم ف 2 للف

 قاطم لا دبش ساند لاك زا: كارت وحدا كا

 ةينيختلا ةاؤأ رن نيالخ ا« زول هركاامارآ ناس احا 0

 انهي نور ب ةظفارة ين نس يعل راكم كس

 نم غلبأ ةراعتسالا نإ : ةعانصلا هذه لهأ نم نوققحلا لاق
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 ١ اا لبج ذاع اقل يك ةيداكما ضرار

 رانلا ىف مثرخانم ىلع سانلا 5-0 0

 ل مالك نوكيي اذه ىلع ثريدقتتلاف« مملسلأ د ديلا

 1 ديد لح لاو 0 لجنلا يما لجأت امك

 فنراسللا ةديصح اذه ىلعف « سرفلا َرفاح ا انيك مَع

0 

 ( ةعلارلا ةروصلا )

 000007 كلاثمو ء لعاقلاو لخفلا ةهج لع درب ام
 روهظ ىف اذه ىلع ريدقتلاو « ناممإلاو َراذدلا اُؤَوَبَت نئذلاو »

 الا ىف اون 1 ال ةقيقتلا ىف مهن : لاق نأ « هيبشتلا

 ا ردا ريدقتلا ىف مناك هب ةدفأ ٌّآ 0

 0 كس لا هني و هراذ ناسا ا 37 ا

 © هيما دا يقف بعضي ةراعتسالا هذه ىف داككبو هيف

 ال0 21120: ءانحإلاو رومظلا ىف هيبشتلا كيتارعوررقتس

 (ةيساخلا: ةزوضلا)

 لوقك اذهو ؛ بورشلا لثلا عقوم امقاو نوكي نأ

 اريرج وحبم قدزرفلا



 3 اف 7

 ( ةيناثلا ةروصلا)

 ًاقاضمو « اقاضم ربخلا نوكيو دتبما مقوم عقب ل

 لا مالسلا هيلع هلوق هلاثمو « هيلا

 .( 2 هر ا مادقإ قاد ! : كلوقكو

 اننا“ رك ّق ججرخا ذإ « تابنلا 0 0

 ىردج » هلوقب لوسرلا دارع وه اذهو « اهبعَرَز َصقنو

 ”ئرانللا 00 5 كك ياما ضرألا

 لاقيو ١ ملبلا دلوم دراب وهو « ل ١ ىهو « ندبلا

 0 اذإ © ضوالا تاو

 اكلات

 ( ةثلاثلا ةروصلا)

 ايه 0 ةهج نم ربكلاو دتبملا مقوم عقب لا

 بكرم «اتللذ لم يبل اكو. ةفانسؤل اسم 2

 "نرفع ةيناثلا ةروصلا, فال اني امي ”لصاح ةناسا

 اذه ؛لاثمو « ريغ ال ريملا ىف ةفانمالاب مقو انِإ ببكرتلا

 0 ملسو هيلع هللا لش لوسرلا نع راو

56 



 دك

 دح نع هجرت هيبشتلا ريد ناك لك 5 هيف رات أ
 00 اك ام لكواءةرامشالا"تاب نم هلع حجو ةغالبلا
 هجو الف « هيبشتلا نموهف « ةغالبلا دح نع هجر ذل ةيردعتلا

 ةلكستلا 0 0 و لك لا 0 6 هربر كتل

 ل علو 6 او 4 درفملا نمد | طاثع اف درنو 4 ةادآلا روصلا

 ةروص 000 الج نارألا لصحتم : رتل لع امهدحأ

 0 ل

 الاد نرسلا

 ديز : كلوقتك نيدرفملا ربمللاو دتبملا مقوم عقب ام

 0000 | بر ديلا درو  ديز دسألاو ءدسألا

 لع ا دقو ؛ دسألا ىنلكو ؛ انما ىءاح : كلوفك لعافلا

 انف رحللا كا نسما 0 ل1 لوضنملا هيج

 000001 ءادأ اهف رهظت ال ىتلا ةراعتسالا نم هلاح اذه
 اذهطو « رظذو لم ١ ىلا ةحاح ريغ نم برق ىلع رظنلا ةهيدبب

 ل جاتحت الو ءديز 0 ل هقا لوف

 ااعإو فاكت

 0 تنم
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 نن اًارغإو ًالوغضفو ةفلابم# ةخالقلا :لالكا هنشو كا

 قي ةفولا لا 3 داو تارجهور ص ورع
 د م ا 0 لصاخل ءاهريغو تا

 ةليلاخ كرك 2 اهف نري ن7 0 لس

 داق" فلو لو لاح كرمز ال اماماف هلا 0
 كا نك رونار ةلقلا سم رس

 5 ابا ضعلا ىانر هانا 5 دق ىذلا روحملا

 ءاحتصفقلا لاش

 ( مدارلا ميسقتتلا )

 ل م ةادأ 2 ابتعا
 رشا كرار 01 ل ل

 لك ىفهجوتي ام رك ذن ناب رض ناذ ف« هيبشتلا نم دودعم

 مهتم برض

 م م ا اا

 هيدا سناك فد ا تا

 اوك نوكسلو أ« ةراتتسإلا رم دن ع 2-0

 انققحو « هيف نايبلا ءاماع ىالخ انركذو « هيبشتلا عاونأ نم
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 0000 الا لمح كيك  ةملا وذ ةلعفام ىلا |رظناف
 000١ .اعأ ةييشتب ةبراج ةداغلا نأ كلذو  الصأ عرفلاو

 00030 دف ءةضقلا ةمراوذ 0 ل تك

 0 ىف ةغلابملا كلذب دصق امنإو « ءاسنلا نا "0

 0000 0٠5 ىرامج أل اد ءاسنلا 6 ان نام دق ىبملا اذه

 ةمدان دقو ء هل اعرف هريغو ءريرقتلا ىف الصأ ناك مرج الف
 هود 0 انه لع ىلا

 اهنساحم نم !ىثردبلا ةعلط ىف
 وس

 اهينثت نم 0 بيضقلا و

 ا دوجول ةييمل ا طال 0 هن راج ةداعلاف

 ا زدبلا 0 ةكااقتلا هاله ' ئرتحلا سكمف هك

 0000 0 | اذه: رو ءابناشلا اعظعتو ةرمألا ف ةئلابم

 00 لل يتلا ةروبشللا هتديصق ىف زعل نب هللا ' 6

 اهنم لاف (رحشلاو لظلا تاذ ةريزخلا
 لسا لذ

 ةكضفأ داك لاله ِةْوَم حالو

 رقظلا نم كد ةمالقلا لثم
 000001 ةللقلا يت وه ءاذاطالا ىف ىراملاف

 ا لكمف ءاهجاج وعاو « اهسوقتو « اخوحت اف لالش



 ٠8 3-5 م 5-2

 ١ ةيناثلا ةبترما (

 ل1 ةيفلا ا (

 سكملا ىلع ب هديشلا تيم نار

 بقل امنإو هيلا ان رشأ م دارطالا وه مساولا ةناو و وتلا

 ىراجم ىف فلرالاوةداعلا فالخ لعاب 0 نس

 1 1: 72 أع عورفلا ةيلغ هل دا دقو ةنشتلا

 .ميهلاو ءةدرطملا سايقلا رع د ىلع ةلاد تاخد

 نا هرذ د دو ء ةغالبلا ةدافإ ىف ميظع /عقوم هلو 5

 تاق ول ران لثلا هناتك ىف ريثألا

 ناكح ايف الا دريل نأ هلاتسا ىف طرقلاو 25

 ل ل لا ةروص هيف رهظن ىتح « ًافرآَمتم

 اك 0 راسل سعف د هتلثمأ

 لع ءاج اذاف « الع الأب قدا هيبشا لع ةغالبلا ىف ةداعلا

 لوق عنيف ةدزاولا ةليماالا وتو نيوكس حا
 هما"

 د فاَدْرأك لمرو

 اندللاا ترطلا سل
- 5-7 



 هه

 عاق . كيبل ىبل ةيلك 0

 ا 2 كا

 تيل ةنم سرد قاالاقو

 ع 7-0

 لظنح هب

 در والا ني: تناك
3 3 0 

 احلا هيف 0 كك ا م

 3 ع هر

 ةارعا فصل راك 000 لوقو

1 

 م .جافلا و ثم ايدو

 انيسماللا 00 نم ًاناصح

 ىاو ربل ءوض لثم ارحنو

 5 ع 1 27 2]

 ٍةرفصل تنفر ء "11 تع اةإناألا «نسرولا يصحلاو
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 هيْيغ تحت نم رذبل ضاضيبا 0

38 0 

 ادا نعل لوقكو

 باك م ىلا ر رانب ض 2

 ا فاصنإو لظ نيعلا ف

 ثالطلا دم لك

 نامزهلابكنعت حر دقوكا ف نمأ هناك لد 27
 ا نيح قاكلا حاصلا 1 م نا دشن د

 قدما نأ ىطاقلا لاا

 هل 2 ىلا ١" ىحانلا اهجعأ :

 نقلا

 ةيلطك هلا كح را
 دعانا »لع الاة رو ا ا اور لا
 لعألا ىدألا هنشل دارطالا لع ناك حوضوو

 محلا ريشلاو ظنا تا اك

 نسرفلا ةفض ىف نستلة للة



 بمسح ١ د لطول ةعتب

 دامّرلا امو . نالطبلا ىف *ىث ظعأو « لاوزلا ىف نوكي ام
 بإ رق نع اممإف 6 قر اذعضلا ف ”بارتلاو 6 1 3ك 0

 رؤدللا 00 هيفتا ل هلا ادعت امو ءاناكام.اننأكو

 ايفل ريغ قاحلإ نم هيف ال « ةغالبلاب صتختو « راو

 ىنعع ةروص ُهيبشت ( اهعلارو) ُهاَرحم هئارجإو « سوسحم لاب
 ماع ىلا ار

 ادعلاب و ليرزجلا لاملاب ت تكشو

 ل را 4 ال 0

 6 ةيئرملا ةروصلا نم كلذو 6 ادعلاب و6 لاملاب هكشف هيشف

 000007 ا د سيل ئونعم رسأ الدو « ةنايضلا كش

 00 007 دما رومألاب ىاعملا قاكلإ وه ءهبف ةغالبلا

 0000 0 هناك ةقيقملا قف زيمتفا# لطاو روهظلا
 هو

 نيمرغملا صضعل لوق ةئمو هغلابملا ةباهم اذه قو 6 سوسحمك

 5 ”هالظلاو كترحذدقلو

 قشعل م نم "”داٌوفو ىونلا مول

 مهصعل لوقكو



 فال ا

 ءاسعف,ناكو الطحان ةدقتلا ناك ةدايزلا نشل د ع

 نيلصاح اناك اذإ لاملا اذكهو « ةغالبلا ىلع الاد نكي مو

 رابتعا نم دب ال "نإَف « كلذ ىف ةئلابم الف ءاوتسالا ةهج ىلع
 (انَوأ) هجوأ ةعبرأ ىلع كلذ ىف وهو «هيلا انرشأ اك ةدايزلا
 « ثوثمملا شارفلاك» ىلاعت هلوقك ةروصل ةروص ةيبشن

 فاشل تارت ناوبلاو فعضلا اة مون سانلا هش

 لاما نوكتو » ىلاعت 5 ءلاحلا فمْسَو فنا

 رئاو خا عم لابملا هبش «شوفنملا نب 0

 نيا ةنأل فرتملا رهو . هاجر رك 0

 ؛ ةردقلا رهاب راهظإل الا كاد نمو هنئشا دنع نو

 نإ ايدك« ىررحألا ءاملا كسا ل 2 0
 م ا ل ل

 « هماح نشل ؛ هتعاحش يف ا : كرمت

 ءةتغاحش قف ةَرد 00-5 رمئاحكو «هئاك د ىف ساي 3

 ىنعم ةيبشت ( املانو ) ةيونعملا تاهيبشتلا نم كلذ ريغ ىلا
 دارا مملامعأ اووهك نيدلاواو ىلا ةلوقك اذه

 ميلامتأ اورنك ندذلاو » ىلاعت هلوقو جيلا ه. تدتشا

 عرس نر دمر اهيشالت ىف اهلثم « ةعيقب 3 0

 مب



 هع

 ةلالدلا نأ كش الو ؛ عباتلاو مزاللاب ةلالد ناك اعإ « هيلع

 ا00007 0 هروبظل نينآوا « .ةلاط تتتك ] همزالب ءىقلا لع

 00 اان ةةفملا هذيل لكل ان ريغ نم. نفنلا ف انكم

 وه اذهو « هب قلعت اهف ةغلابملا ةهج ىلع هدوُرو نوكب اعف

 ا 2 كلذ فالخ لع ”درت دقو ؛ هب رج ىف ”درطملا

 ىلعت هللا ةئيشمب امهحضون ناتبترم

 * ىلوألا ةبترملا ل
 ” امون ةيسلا ناي فز

 نك اذإ الإ 5 اوصح نكعال هيفا ىةتلابلا نأ

 هلوقك ا امإ « امهنيب عماجلا ىنعملا ىف لخدأ هب ةبشمل

 اهلثف « مالعالاكر دا ف 0 َى راوملا 'هلو رز“ لاغت

 0 دعو تسلا نمارك أ لابطلا تناك ان لابحلاب

 « نايبلاو حاضيوالاو « مذلاو « دملاو « ضايبلاو « داوسلا ىف

 ااا ةليقلا قا ةراخلا فاضوألا نم كلذريغللا

 007 1| لسأ)) ةطنلا نوكت نأ نم دن ال لأ همالعو

 دا راع رم هانلت ام ىلع لدي اذهو هيبشتلا ىف ةيراج

 نكي, مل نإف « امهمبي ةعماجلا ةفصلا كلت ىف هبشملا ىلع هب هبشملا



 ملا اموات دل

 رح ا رمال راك

 ناّيقلا لاوط ند ا

 7 ا ل 00 2 ل أو

9. 

50 
 تحه رأ ةيقر ز ساو

 راد يور

 دع هيفف هيبشتلا نساحم نم ردقلا اذه ىلع رصتقنلو

 1 1 هيف انل ا ءاتضرغ راذقل ةيافكو '

00 

 ( تلافلا ميسقتلا )

 (ليكملاو درطل ىل اهلي تروس زان"
 زاجل نأ ىلع نوقفتم ةغالبلا مولع بابْرأ نأ معأ
 ىلعأ ةوافعساإلا كَ لعو 6 ىعملا مدان ىف ةقيقحلا ما

 0 0 شك
 كلنت نم ىتاعملا ةدافإ ىف لخدأ ةبانكلا نآو ب رصتلا نم

 كا ام لع روم ل هذه ةلالد 3 ل كلذو 6 ةعوضوملا 32

 اطار (؟) ارو و ال ا
 ع

 رارق هيف ىباقم نم اهل لحج ىف ىوم ىقلال



2 

 08 حابصلاو 0 مقر

 كلفلا 0 28 00

 ا فيس حدي لاقو

 000 كلل تلم لك ىزا

 كاد كوللاو رحب 5

 0 كال تت :

-_ 

 ١ كلم الو

 0000 رع هنفا لصق كناك
 1 هيض 3 ىباصلا هلأق ام هعيدب و هيبشتلا قيقر نمو

 ا هل

 , 11 وأ ساكلاب كاط اذ

 ال لا نيا موت
 ا 00 0

 سوالب ء اول نم 00 1 هل دنع هك ةرمجاهشف

 "0 ةيشل اذهو هرانلملا نم 0 نعت ايلا" ن مم 0

 لاق ةكرعلاب هللا سلجم اهيف هبستنلا ىتلا هنايب أ نمو « غلاب



1 

 هيف ماع ىبأ لع رابغ الأ دّيِج ادصقم اذهو « حانجلا ىف 5

 اذهو 6 هييشتلا نم ةروصلا ف نيسح ام ىاثلا تلا

 نّسح لكب هيف اونأو ءاذلبلا مالكهيف عسا دق « ميظع باب
 كلذ نقيكهنشتلا فاطلو.. اعلا ةند ىاوت ل عيد

 سرفلا ةفص ىف سيقلا ٌورما لاق ام

 ما ا ن6 فاح 0 دا لع

 00 0 0 هيف 0 ذإ

 ٠ هلوقو

 0 ديلولا و ريرد

 لصو 0 طخ 0 ملاتت

 ا هفص ىف دير نبا هلاقام كلذ نمو

 اد اذإ هتهبج ىف مجنلاو هانا ف هازؤملا عك

 لاَخ 0 ةفص ىف لاقو

 ا 5 نتن لا ا
 اجبت قع ناقل

 هاو هلو دل" فس تل كضا ور كس
 كلا انا مارا 2

 كل



 0 اوكي ل دس

 اا ءايلقلا»/ سازلا مَئاَقو

 هماتسو هسأرب ا [تيعتف

 ىق ب امو باه هل سانلل تكرتو

 هماظعو 2 هقوارعو هنار 27

 00070 0 سيلو هيف نؤيف لوألا ”تميلا امأق

 000 1 0 العألاب تيهذ كنأ هلساح نإف « ةّئيلبالو

 نو « ةغالبلا ىف ”لزنأو كَرَأ ىناثلا ”تييلاو ء ىند الا سانلل
 ا

 0 000 ادق بس * ىل رف مالملا "0 0

 0006 او اميل ألو اشحاف 0 00

 0 دراوأ ايف لزأ نإو هن إف ءلاق كوهو «ريث 0. نبا لاق اك

 الكا 5 ةلازو ءاتنم ىف ةغالب نع ًايلاخ سيلف ةيبشتلا
 003 عى ال تلا اذه مهم 1

 "ثعبأ مامتوبأ هل لاقف مالملا ءام نم ًائيش ىل بهلاقو «ةَروُراَع

 سيل «مالملا ءام كل َتَسْيَأ تح «لاذلا حاج نم ةشيرب ىل
 ضفخاو » ىلاعت هلوق ىف هيبشتلا نيبو ةنيي ةلئامل ما : 0

 ؛هتباغ ك رك امهنيب نإف « ةح ّرلا ,نم "لذلا حاج امل

 ا دراج ةراعتمالا فاذا 00000 0



 موو اد
 ه- 0 0 5 ص 6 0

 ىلاعت رم نّولعماف نراعلا 2

 حا رز 05
ُ 

 6 0 قود هل نم 00 نئشلا نيب ام ”توافتلاف

 ب 0 2 0 2 2 ٠ ٠

 هةوذدرو نإ اذه 3 ص دقلف « ميقتسم ةحاصفلا ىف عبطو
0 3 0 2 

 ركسسلا عشلا نمو 2 ةناحب نو ةرش نا ل

 ءارعشلا ضعب هلاقام هييشتلا ىف
 5 0 9 5 . 3 ع -ِ

 565 نخ تييشلا كي ت1
5 0 . 3 _ 5 9 

 حرابو حياس اهم ىرج ةابظ

 ماهسلا 7 قرخا لوف درو اك

 ها لعن تسلا ل ع
٠. 

٠ 
 ه-

 قراَوَملا ءابظلا قانعاأاك ادق

 0 ل ا عاجلا
 دعبلا باغ

 هلقام كلذ نق ةاد فار سم ل

 الجر 2 ماع وأ ظ

 نركب لع دعا مهسلا فصر ردصم . فصرلا )١(

 بصع نم رو وهو . فاص راب حدقلا ىف نتا خام



 - موب

 اكتلا دعت, نمو « ناعرالا ىهردق كد اعو « ناهذالا

 قوزرفلا هلاق ام

 ف ب هلا ىلع ف نو ذع

 000 كلا! لامملا ترد رق جهل 2 م 58
 ه3

 الل نرحل لاختات دوز عور د ىف لاجرلا هيشف
 "| 3 ع

 ف امهس ةبراقم الق ةلاوسلا دارا نإ هن ال كيلا هةياقتلا نم

 005 اذعبلا نمةيف ام عمو ؛ نك 2  نوا ف ولا
 ع 2 م م 2 -

 ا قعارلا ام هييشتلا كيعلا نمو « ةثاثغو فحدحاس اضيا

 يدل كدا
 ل ا عيجتلا قرولا لع فاو

 احلا 2 ”ينراتلا 00

 01 2 0 0052 0 هلا ند هلا اذه

 00 17 0117 ىدرا نمو ء ةعانشلاو لورالاب هومسوو

 ا دئاصقلا ضعل

 ةلاجألا قلق دعو ورب موجنلا نك ف

 هما اعقل" انك 0 نوما واكف

 علطمىف لاق#ن أ بجعلا نمو « ةغالبلا ىلع الاد الو ا ذل

 ردا دلتلا قوشكو ءزرظانلا قووت ام ةديصقلا .هذبله



 ب مويه

 « هك لاو ٍدْْبلا نم هيفام عم هيبشتلا نم هلا نها

 نمو « ةعاشبو ةظفل ىف فضخُسو ةئاّثغ عون ىلع لمتشا دقف

 ميدبلاو « قئارلا قئافلاب ةنَرق دق ةديصقلا هذه ىف هلآ حل

 هلوق وهو نّسحأو هيف داجأ ىذلا ءردانلا

 ةظفر تانك" ا

 اهتيط ليللا ع عايل ك1

 هارت نع ةير 1 نان. دلا ماتخ | ود

 كاذ دنع مهسوفت ىف لصح امل ضايرلا نم ةضور 0

 5 نراك طق رطل حايترالا نم

 ْ هدايا نب يي دلااض ا ني

 لرش ني الكش تطأ "اذبيساو سا

 لج ان نذل راسم ني كلا

 0 نردحشس راغص لش هادا رت تبيح يشق

 رع ةفاسعف كلون ءاذه نبأ : ا

 امنوا 75 د 200

 بهذلا نم ضر لع راد هايصح

 لجن اناا نا و تاقوللا يورو لكلا

8 



 تح مودك

 ىو « مّيشلا قارشإب هوجولاو ضارعألا قارشإ هبشف
 قارشإو « اهبءاي هوجولا ”قارشإف « ةبيطلا 'قئالملا

 ىر < عماج امهسدي سيلو « اهبيطو اهفرشلإ ضارعألا

 ( ىئاثلا يسقتلا )

 ا و لك نايا )
 ادم هدرا دي ور افعل لع ا( رغل

 000000 يلع ةيراج اهنإق ء تاهيشتلا ىف رثك ًالاوه

 085 ماعرو ٠ كمل هدر نوكتت اذبلف ء اه .رابح مظعم
 000 عماج كانه لصحوأ 000 عشا دطعشملا نو

 قاب 59 ) ا هديت تناك |ذباف أ دعم ةنكل

 ؛ حبقتسإو مذيف ل [مف كو اللب فضلا

 هتلق للا ايما نوكيالم لع مالكلا انمدق اعإو

 ةقرلاو ةفاطللا ىلع راج اه" 00100

 ناكام امهنم لوألا هجولا «هحبق ىف نيهجو ىلعوه مث 5

 01 ليسو قب ساؤن يأ لوق كلذ نوف ء.قاد الا لييظتم

 اهْوَح دِكاَوَر اَنيتاَوَي نأك
2 9 000 
 امويع ٌريدت رينانس قرزو



 ب موو

 ( درفلاب بكرملا هيبشن ىف علارلا برضلا )

 هيف رمال ناك اع[ وءةلملاو رودلا لعومف هلا اذهان

 كدعملا ءايش اللا هد ق-ةعلاش ال دنال فاعلا 0 0
 ةلق ىف وه مث« لايعتالا اَنْلَم "ناك رس ا

 نور هنيشت لولا هجولا ؛ نيهجو ىلع هرج

 1 مام وأ 'هلاقام ”هلاثمو « دحاو ءىثل را 0 8

 : عيب رلا فدو

 مكي رظن ©: اًيصقت ؟ىحاطا!
 000 ضرألا ةرعفرا

 ناس رابع را

 زمقم وه اغاكف الا ُرهَز
 ىف ةكرشلا نيرا طنطا علا عم سمشلا راهللا ةبئثف

 ةنم ىضقب غلا هيبشلا وهو ؛ رمقلا ءوضل « نسحلاو ضايبلا

 بهذلا َريسك | هئافصو همظن ىف لئامت و ء حلا

 ةطبار الو عماج امهمبب سيل نيئيش هيبشن ىناثلا هجولا
 ايطالى لوتك ع

 اس نس اصصأ 0



 تل نو

 قاوعلا 3 ( معنا ىلا ةرابعلا ةانس ةنغريعو ؛ « داولاك لمعلا لد

 ا ل 0 وحس أمملا ”فيصولا ىهتنب ل ا

 ا” اكو لف نيمؤملا ريما لؤق' اذنه نمو ءابفصوك

 نم 6 ى» شاطعلا مب ميخا درو مهو درف 0 مالسلا مهبلع

 3 1 6 ةناغل 0 0 ةغالبلا ف كردب ال مالكلا

 كر 0 ال اذهىف هتدجوام بيرغ نمو

 ريشل (« 0 ديلا ىق راضف ا عدج 0 0 فصو ىف

 6 م ملا ها 2 6 ريصق ثيدح نم نك للا كدب

 0 111 ف رامف ةزردم فه راو »امل ميظعلا 0

 كارلا .سانل را » هئاضم ىف هي ) 0

 وهو هكا هك «باطألا لصف م ءابطخلا راف رخو

 00000 0 كاع الا نم يشم ىف لاتغلف « لآل ذالا ةروص

 ا دارتملاة شت عا برغل 0 ا

 01 حا نم الا كاذاامو ءقرملا مساو ء رولا يِثك

 1 ل ل ل د ارناف هيف هشلا ىف



 3 لان

 سلا اوؤتل ايش اهلك ةدودعملا وم الا ءدسبف «ظطرع

 ص لوبا هسدار ولن ل افتقكل تاد هيىدارلا ناك ان

 6 2 ل هيلع د

 0 فصأع 0 ف ا 3 تدتشا دارك مهلاعأ

 هل ةديصق دع ماع 0

 ا مد اس * اَبَر ىقاوقلا ةنقم ا

 دورا ةاَتقلا قنع 00 « اشظن ملأ نا اللا

 ٠ لا تسر ف ير
 امو و لامنلا 0 اى

 ل
 0 ايرش . رع كي ةكيلاس

 ةدايزلاو ةغالبلا ىف ةفاث :الاو ةداجٍرالاب هيف هل يه امم اذهو

 (.ةادالا سترى قاتلا لانو

 تا 0 ةءلسو ا

 ىف قارو «هتقاشر ىف قاف ىدلا ةيبعنقلا 2 اذا ىفخلا

 نه لعق ”تورعلا تناك اقوه 1 دلاو همك و هلل 3

 , ةشحافلا بوك رب راعلا نم 27000 نهو تانبلا نفد



 3 ل

 | الإ هنثو ةدرولاب هولا هبشو.4 ضايبلاو داوسلا عامجا
 مهضعل لاق اكو هيلا انرشأ 6 ةعبرأ تاهبشن هذبف «بانعلاب

 ص ا ع

 رطع مئاخ نم دادس

 هبشو علا هلا هاشم هنا قفل ين هيشف

 متاخخاب اهف هبشو « ؤلؤللاب اهايانث
 00 ا! اراولا لوقك ادهوةسمحم ةس هيبشت: اهنارو

0 

 6 الا لع تضعف“ اذرو
 هيبشت ىف وه امنإ «برضلا اذه ىف هان دروأ ام 'عيمج

 ظ ا
 ( فا ماب درقلا' يشتاق كللاثلا ا ترضلا)

 ءهيلع ن الدب نيلاثم هل برضنلو

 10 الا رهطلا ىف لوألا ”لاثلأ)

 لم 5 لاو ل 1 رانا ىلاعت ةلوتك اذهو

 م ةجاجز ف حابصملا حابسمم أمف ةاكششك هروأ

 ةيقرشال ةن وب ةكرابم ة هاجم يلم دقو اى رد 2 3



-00-- 

 اسإيو اطر نيطلا وا 0
 ل ليلو الا 01 د

 راشل لوقو
 انسور ةقوف عقلا ام

 هبكارك ىواهت ليل فاس

 ماسلا لوقك اذهو ةنالثب ةثالث هيكل ا
 د 6 06 0 ع مى

 كك ع 0 مث 6-2 ط 5 0 0

 دخو رعلو ىبر داو وزع رد

 ءةادألا هش رهظت ل: ناو كيسا 0 كام
 0 توصل اد تناك نإو « هيدشتلا ىنعم ىف نول

 ارد نوك اك

 نيفلا قربا وقفا ءاذهو 1 ةعلرأ هيبشت اهلانو

 ماع اًمآَسو 0 دم هل
 2و

 لفتت بي رتو را ءاخ دإو

 ساوت 3 0

 سجرأ نم الا ىرْذنف ى يك

 تامل
 نم هيف ال « سجرتلاب نيعلاو ء هضايبل «ردلاب عمدلا هبشف



 د

 ةثيبلعا ةملكلا لثم دقف « ةثيبخ ة ةرجشكه هكا ا 0 و2

 ككل ”اكتلا دير ال ا اكرر دن فيلا هدا

 اهرايح 1 © ةاروتلااو مح نذلا لم ىلاعت هلوق وحتو ء كلذ

 )1 نذلا لثمود نان هاو راس لمحت راما تك

 لثف « ءادنو ِءاعد الإ مم ماضل ُ 0 1

 ا[ اعمال مدعو ئدشلاو 7 نع مهضارعإ ىف رافكلا

 0 || قرمأ ةلزتم يفي ال ام لكتب ٍلجرب لوسرلاوب ءاج 0

 3 + ال ىذا لحرا لكم مب لص هلوق اذه نمو

 0 5 اذإ ىح تلمح لماحلا لك هتالص
 هيلع هلا 0 هلوق اذه نمو « دلو ثاذ الو 0 2

 لاثمو ؛ ةجرت د ن ارقلا لماحت نموا لاثم ىف لسو

 30 01: ظل لثك نار لا 0 يذلا قفانملا

 ال9002 ىو هرثللب درتملل الث اهاتفلسأ ىللا ثيداحألا

 00 ذا نكشب نيش ف تكرلاب بكرلا ليثمتلل
 001 درثلا فأي لم وبف «طقف فوصوملا ىلا ةفانضإلاب

 باب نم وهف « هتفص 2 فوصوملا ىلا ةفاضرالاب نك ل

 0 الون رعشلا نموا تيرزقا هب. ”ضالاو ا ككل

 ْ ٠ دلل



 3 ل

 ف ' 5

 ةنأك ناش 2 0 ١ وطعتو

 لحسإ كيواسموأ يف 1 مي راسأ

 50 2 اف 3

]| 

 ميدب 0 تاركا د هيلع تلمتشا ام ىلا رظناف

 راو 0 هيبشن ىف مهضعل لوق اذه نمو « هبي رغو هيبشتلا

 اهيطغي اهقوف نم 'محفلاو * اهبل ف 3 53

 اهيفختل ةَحنراَن قوف نم * 01 يحز

 ءانداالا» قطعت هلام هقئارو ةيسسلا د 05

 ىرتحبلا وهو

 اردت بترك افا 0

 عافتراو "ضافخنا كاَناشف

 فاش نأ ىلا ك0

 ”عاّمشلاو اهنم ءهوضلا ا

 تاذرفملا قردقلابا ذب. فتكلاو

 لاخلا دمام ممل كرا ين في رانا

 ىلاعت هلوقك نيئيشب نيئيش ةيبشت اهلوأ « ةعبرأ هجوأ ىلع درب
1 



 ب همه

 يدا قو ىف يملا نبا لوقكو
01 5 

 هلجر . 0 2 - اذا عىح

 ردم يلا ريحه نم ا

 هه ها _-
 هذا

 ٍقَرَو نم نجر هديقأتع تاظ

 اا «رضخ ف لا ىتحا 20

 ءارعشلا ضع لاق 3

 هدكي ”حابصلاو 0

5 
 00 تند» نابعر ا يبان

 ءايكذالا شعب لاق 0

 8 كو ىرتشملا ولي حبصلاو

 10 ةفاخ 2 0 ع

 7 راشل لوق كلذ نمو

 مهنع بيغ نك

 اطنلا ةأطخأ ,ضرألا تاب

 0 1 لوق هيبشتلا 0 نمو

 0 فيطل شكو



 1 اذ

 نيم لوقا رحبلاكورمتو ؛ ديم الك اك محوق ةنمو « | معط

 كارح اهيحاصق « : ةيقشقشلا ىف هيو هللا ل نزلا

 هلوقو « محن ا سلسأ 0 موهابناقيشا نإ

 ىلع مآننا ا مشا نينولاو هلل ةبطاخم ىف

 املاط ابملا لصضي ىتح ذل ل ل

 نقلا ءىرعا لوق قئافلا 00 نمو

 انئابخ لوح نحو نوعا

 يد 1 ذل عملا 5
 ريهز لوقو

 شلل نرسل 05
 مقل .ديلاك نسر 'ىداوب : نيف

 لوق ةنمو « هيف عدبأو هيبشتلا اذه ىف ريهُز داجأ دقلو

2 

 لاساف همنا ف نونا انك

 ردفابلا فانتا هداك
 ماع ىبَأ ل يالا

 ءاقيخلا لاتفألا بملتك < اا ل 020



 “© فك -

 ملول معلقا

 هيبشتلا ناكام درفملاب ىنعنو ءبكرمو درفمىلا هتاذ رابتعاب

 0000 001 1 رم ةروصل ةروض هييشت لع ًاروصقم ِهِف

 00000 اشللا ناكام تكرلاب نيفنو + ىدع ةروص وأ
 "0و 0 وذ "تلد نم 2 1 دا عال

 0 ةلعمآلا ىف 0 1

 كر بورض ىلإ ا اذه نذإف لاك هللا

 نط اال رقما ةرفملا هييلقت ايم لو الا ترضلا

 « تامدلك ةدرو تناكف هلمسلا كقشْلا اذإف“ للا

 00 1 دل نطل رهو ؛ اهتم ناهدلاب اههبش

 001 لك فاصل لا 0 0

 هللا ىلص هلوقو نارقلا ىف ةدراولا ةدرفملا تاهدشتلا نم.كلذ

 :ةجزتألا لثك ٠ لا ا ارق ىذلا نمؤملا 0 1 0 هيلع

 000001 ىذلا نمؤلا زو بط اهخيرو بط ايْمَط

 ىذلا قفانملا لو | اهل مر الو بيط اهمعط «ة َرمتلا لفك

 ا هر تي د لثك نارقلا ارقي ال

 د دلط اهعراف ةن احلا, لك + نارتلا 00 قفانلا



 لوق اذه نمو ىال مهإ دبدق 0 نم عا تناكو

 امو كنم ميلا د تا
 ا قل دا

 0 00 عماجلا ل لسا نينا 07

 تابذتلا ا رآ اه اذيف فانروق 6 ةداشلا

 نم ةهرك تبقي زر امل اديبعو ةئطون كوكل ةدعاتلا هده

 « هيبشتلا ماسقأ ركذناف كلذ دمت اذإف «هقئاقحو هيبشتلا رارسأ

 0 مش« هيبشنلا ةيفيكركاذن مث «ةلمألا كا 0

 لا ةنوعع اهلصفت ا بأاطم هذهف ةماكحأ

 كا ع جا دك

 ءاحنأ أ مسقنتو ظ 0 لا 3 عا

 كي كلذ نم ردتش دلو ؛ هفلتحم تارامتعاب ةرشلنم

 هوس اع 0 م رو ىواطلاب ةيفاو 5 قر



 2 ل

 *«© سماخلاا هيبنتلا »©

 ادي لاو اناككا يق )

 000 0 الذ هريغل ءىث هينشت دارأ نم لك نأ رعأ

 ىدب 0005 0 لبق نم ةانررق رام ممجي

 )رح راع نأ بلط نف؛ ؛ امهنيي عماملا هجولا بلط ىف

 كلذ لق هيف ناقفتي كل هثيه

 ا 0 د
 احاتفناو ةّرع ًاقابطناف * راق فحم قزبل 0

 0011 ةياعمو لي ل عيج ل رظنير مل

 +ىراقلا ةحتف « فحصلاب ها و لدي هيدشل دا 0

 نيفاتخملا د لا نيب ًاعماج نوكيف ا ةقبطيو ةرع

 عماجلا 20

 * هقيقد

 000000 كا تادرواامل انسان نوكم امو

 0000 لاش اك هدضلا امس فلا لمحت نآوع تافلتخلا
2 . 0 

 ,رارضإلا دارا ثيح 0 قعشو « ةءاسإلا دصو هم نم



 كر

 ناسلاب ء اهرون عم مالظلا ةملطاو نيل

 ىف ليللا داوسك ”عدبب اهني طسوت راون لاك ىه ىتلا ةحضاولا

 ةلزنع اهلهح ىف ةعدبلاو ءرونلك لهادها ف سانا

 مهضعل لوق اذه نمو « ةماظلا

 0 تحن نءارذكللا عايصنا 50

 عوقو م 0 ار ا

 ةنع 00 ىذلا ردا لثنو : لونعلا ندخل

 هلا كا امو هيلع اهعوقو دس اسأل اساسا 7
 0 ري ل 00 هلا

 ةرثم الأ نو ايسكو اهحورو فيلا 0

 0 اعإ » اولاق ثيح ابّرلا ىلحتسمم نع ىلاعت هللا ةكح ام

 دا م 0 «ابرلا 00

 باب ىف ابّرلا نأ ىلا ًباهذو « ةفلابملا ىف مهم ًاقارغإ ءليلحت
 هيبشتلا عاونأ نم اذهو , الاح ىوقأو عيبلا نم لخدأ لملا

 لاقزواا سيرعلا هتك انام ل

 ناتاشا ةزيارقت انو ملطلاك ا يلا



 ب مب د

 0000 دلل ىف لأ اهنأل الا كاذ امو « ةببرق اهلك
 هلوقك امهب ةصتخم تناك اذبلف « عقب داك( ال ام نقيتلا ىلا

 «راخلا لثك » ىلاعت هلوقو « "أ رحت ىف تالظكوأ » ىلاعت
 ا ألا نك كلذ ريت ىلا «تلكلا لكك هتف
 2 ا ن. ىلع هلاق ام هيبشتلا ع ءلاعمو « عوقولا

 ردا فصو

 داطا نلستال برا ٠ حازمل ان اهتزف ىَر
 00 1 لكلع ..تطاتخاذأسوارعلا جوك

 ةعاجشلاب الجر فصي ديلولا نب م ”لوق 0 نمو

 كش لا ا

 دولجي ًادوملج فذقي ليسلاك
 0007713, ةساولا رومأألا نم هلاثمأوب اذيف

 اهنإف «ميظعلا نآرقلا ىف تاهيبشتلا عيجج اذكهو سيفعل

 000 0و : ةيفلا تابيقتلا لاثمو# ةلج ةحضاو

 008 0 از نم ةدمعم ةزهاظلا ةسونيحلا رومألا

 دال نك تكا ادهو اعلا
 ع ا“ ا ا 1

 عادتبا نهنيي حال ناس * اهاج د نيب موجنلا ناكو



 - مما ث--

 ماع أ لوك هتمو

 اينمأف هاا تعال 7

 0 .مرغما م نس

 0 0 ناك اذا محفل هييش دعلا يتلا 21

 مالعأب قئاقشلا هيبشت وحنو « بهذ ةجوم كسلا نم رحب

 نم رم ءامدلا هيبسنا وحلو ءدَجرَي ز نم ع ىلع توقاي نع

 | د فدل 0 اتم انفال توقاب

 هنكلو دجوب ال كسملا نم رحبلا نق ء.لاحت عوقولا ه7

 ٌريغ دجريزلا حامر ىلع توقايلا مالعأ نإف « اذكهو روصتم

 هيبشتلا ف لخحأ ناك وعون ريغ ناك 11 هاف اذكر 7

 لاق نم لوق ناك اذهلو عقاو ديغ "ا نمحأو

 ًاعماول ءامسلا ءارجأ 00

 قوز أ طافت لعن ألا رد
 ريفا ىذا اشر رار سر ا ا

 « عقاو ريغ لولا 0ك ان لست انت ادع ةيظح

 ) دجوب داكن هلة مر وفلاتر و 0 هنيلع ف طال

 اماف « ًاريثك دجوت اهلف « بهذلاب ةهّومملا ةضفلا فالخت

 اممنإف «ةيوبنلا ةنسلاو كركلا نارقلا ىف ةدراولا تاهيبشتلا

0 



 ًاضيأ هلوقو

 اال حولا ءطانفب ها

 001 لارا عوكل
 "0 تام 25 ه0 لا يلع نم هان درو | اع رهط دقق

 هب دصق امل نايبلاو حاضيالاب امد ا رك نم

 3 علارلا هيبنتلا +

 ةدايدلاو دعبلاو برقلاو ءافمملاو روهلفلا يف تاهيبشتلا بتارم ناب ىف )
 0 ل طارح ل كلا روحو نامقنلاو

 0 وولا نع هاك ال هب هبشملا ءىثلا نأ رعأ

 0 ا ةلابلا ف نوكيو ٠ 0 جرختسملا ةيبشتلا

 ةيبشلو « جاوم أ ورسلا هيح بيرقلا لاثف « ا

 0010 ١] لارا ةيثنو فاوكلاب ةتسالا "فارطأ
 1 نب 0 ”هلاق ام هلنحأو هيبشتلا سيرق

 عر ان رطل ةملالا "عودت انا اذإ
 عراوشلا ا يراك فعن نفر دا

 كا قتلا ا حو

 عطاس ليلا هفالقإ نو 1 نيم ع

 1 7 0 لجرلا ىدتسا ملوق نم 00(



 ب اباه 2

 هلو. كالا رفح يطال < نويللا نياك هتف ا

 مقوو اهب ناسنرالا سبلت اذا نتفلا نأ دارأ « بلحيف عرض,
 ء سوقفتلا طر ىلا كرقاو كالبلل ىذا ناك

 3 لسى ]ع

 ةمالسلل ىعدأ كلذ ناك اعرف « اه ُهل ةقلع ال ناك اذإو

 متاع مسا دق قاعمللا هذهو : اع ضدلخلا نإ ك1

 ان ذلا مذ ف ساو ا لوق ةيكلا حضاو نمو « اهملع 0

 اهحيبشو

 ل

 0 ا ف ودع نع هل

 ءانهههان در وا اذيلف هاد الا رمضملاحضاولا هيبشتلا نما ذبف

 ىرتحبلالوق هيلا حوضو ىف لاق دروب أم بححا نمو

 اماوتم ناك فخر ىف نوح
 ءاهع 00 1 0

5 1 2 

 ابلوضف لكلا كتر نع

 0 م ساس هاد ذي رد لل رس
7 0-0 

 انحر ايطلاخ ةنلطلا دل

 ءام ىف كك اوك لايخ اهف



 - لا 1-7

 ع 0 هلا الطرب دفاوتسا ىلا لثك ىلكلد
 3 | نم بيصك وأ » ىلاعت هلوقو « ةب الا « ثرونب هلل

 نآح الا: نانابفد .الاءحل 0 1 ير كايطدف
 اا انو « قافنلا لهأ لاحم اهببشتو "الاثم ناتدراو

 « هيلع هللا لب لوسرلاب ماتلا رونلا نم محل رهظ اهف رمل

 َ اا ةكرتسلاب كلذ ىف ملاح ةبشف ء ةنع ميضارعإو

 محلا [ةقك أ قربلاو دعرلا هيف ىذلا تيضلابو

 لع لاق [قانسو بالا هده ماظنف 6 هيف ممرمأل ًاراهظإو

 تاق اذا .اذكهو اهب ملاح راهظإو هيبشتلاب حاضيرالا ةبابن

 « قافنلا ف

 كنإف ا ًامادقإ مدقي و هي رحبلا" ضيف. قطاشا دز

 « ةعاحشلاو م ا د تضل ددن كيافتا اذه ركذ

 ؛ هيلع دمر الو.هل ةءاغال د الا كلذ 52007

 ا بيرغ كلت ا ل سو هي /ء هللا لص هلوق هدو

 ادخل 0 كا ونالعلا 0 كار نحب 1( لدم رياع

 هل تنل ال ليسلا نباو:6 ةينرغلا دالب ىف هل 01 هل بررغلا

 هيبشتلا هرهظأ دق ىنعملا اذهف « ةفاسملا عطقو روبعلا رادقم الا

 رك نينمؤملاريمأ لوق هنمو « هارت اك هلاح حضوأو روهظلا ةناه



 3 ف4

 ىلاعملا ةغالب و « مظنلا ةءاربو « ظفللا ةلازج ابصاصتخا عم

 ىرتحببلا لوق زاجيرالا ن نمو « قايسلا نسحو

 فو ىدن ىف ”بوطقو م

 دربلان كراعلا تت قربلاو دع رلاك

 ف 3 ل .هيدوعو ةيللعتلا اليخ لم ةلاح انها

 را ةفص ىف ساّون وبأ لاق اكو ءزاحيإلا

 ويطل اخالخ هيبش ًابيح * اهسبلأ هاملا اهالع اذإو

 لمعلا ار 1 لثك ٠ تنك كن .نايعازع تدكسي اذا 5
 50 هلا كيبل ا فل ساس نيا ك1 ١"

 انادتتيا تيحلا وس نير ةاسلا يل

 اراغص تاواو 0 | تاما يحال

 قر ”ناضتخالاو زاجال ةباغىف املك ”تاههبشتلا هذبف

 (:تيلاثلا دلال

 ( حاضيالاو نايبلل هتدافإ ىف )

 جرا ةنإف ء ىريكللا هيبشتلا ةدئاف ىه اضيأ هذهو
 اكسو بك مل بلا اجللا سبتمملاو حاضيرالا ىلا مهما

 ىلاعت هلوقك ءاذهو مراتتسا دعني ز وريلاو« .هئافخ اذعل روهظلا



 ل ا

 نم هيف وه اع لوغشم « لخادملا مك نع ”لفاغ هنأ دارأ

 «فيثكلا عرزلا نيب ةغرزلاك رومآلل ن نطفتلا نع بدل ا

 ال لصحتف سمشلاو رال ةزراب ن 550 1 ظلغ اذإ هن إف

 ةغالبلل هتدافإ نم 7 هب راحم عينج ”هارتف « ةءالصلا

 هيف اماعارمو

 : ( ىناثلا دصقلا )

 ديز تلق اذإ كنف« رهاظ اذهو زاجيالل هيدافإ ىف

 "0 ااددلا ةمايش ىف دس يارب ةهميشل ضرغلا نإف ء دس 0

 « سارتفالا ىلع ةردقلاو « مادقإالا ةءارجو « شطبلا ةوقو

 0000007 تيتسملا دقف « ةرخافلا تاقضلا نم كلذ ريغو

 :ىرج :نيطنلا وق 0 ميش د ليسن 0 لا

 "0011 ةديرت ىذلا وه اذهف. ءادتعالا ىلع رداق َناَبَملا

 ىلاعت هلوق هيبشتلا ىف غيلبلا زاحيرالاو بيجعلا راصتخالا نمو

 "تابن هب طلتخاف ءامسلا نم. هانل زن أ ءام اين للا ةأيحلا لم اعد
 شا | ىلا رظناف « حا ا هورس عي حيمأف ضْرألا

 ف ءايشأب انشأ د عاونأ ن 11 الامد هيف

 ا حرش يلا تجاتحال 00 ول ثيحل 21 ناعم



0 

 لاقي كو ؟ةكللذ ىلا غالبا, زها رعت « ملسو هلع هلل

 0 0 ىف مهضعل

 د 0 0 1

 ءامدنلا ىلإ اع اهو م 0 ذا
 ا

 اهيواطقت تير س7

 را
 هضايس سيملا هشام ل

 كا 1 أهمدح هبشو ء س «تلاوخا ةئشو © ردبلا فاش

 فدو ىف ءارغشلا ضف لا نك ةئلاسو# كلذ نا

 ةراتو « ميقتست ةراتف حرا اقرت ًاهداوعا لع ا

 لاق جوعت
 د وأ كر نيت ملا 0

 ا نم_حامر ع ع توقأب مالعأ

 نأ سو 0 هللا ىلص لوسرا ن 2 5-0 0

 ار ىرخأ موتو ءانايحأ جول لب 0 نمؤملا »لاق

0 

 ةلاج كلتف « ننذلل ًاقراقم نوكي وأ « ةماقتسالا لاح كلذف

 « عرزا ةماخك نمؤمل ١ ملسو هيلع هللا للص هلوقو جاجوعالا



 2 ل

0 

 ء ربك وأ لعرب وأ ) يأ ) مذوأء حدم نم ههوجو

 دا 2 هيبشتلا امم دصّس ىتلا هوجولا نم كلذ ريغ 1 0 0

 2 ل ديدعت نم ظفللا ىف راصتخالاو نبأ زاجال

 ةثالث 'دصاقم هذهف ء ًاضيأ حاضيرالاو نايبلل دارتو « ةيهيشلا

 نسا ا

 ( لوالا دصقملا )

 ىراّولا هلو » ىلاعت هلوقك اذهو « ةغالبلل هتدافإ ىف

 00 راق نتسلا بشق مال لاك ل

 01 ى ةثلاملا ةهح لع اهرمأ ةمافتو اه 0 ىلا

 نع كلذ ال هن إف « هيبشتلا تافرصن عيمج 0 اكو

 وه ةغالبلل ةتدافإ نآل ءامبشت نكي مل الإو « ةغالبلا ةدافإ

 "0 0 كتان اذكو ٠ مسو ألا نانو « ظعألا ك0

 قارغرالا ناك الكو « لاح ىلع ةغالبلا دوصققم نع ايلاخ ًاهبشت

 « لوصحلاو عوقولا راذعتم ةنوكو هيف داعرالاو هيبشتلا ىف

 هللا رون هيبشت وحن اذهو ءاهف مقوأو مدعللا 1 نك

 00 رول شما نإ <انلق اوبن.« ةاكشملا ف حابصملا رونب ىلاعت

 00 را رون وها وأ ءةياالا نم رهاظلا ونه 5 ىلاعت هللا



 د ا

 مم 200
 ةركبلاب اههمش « ًءاش هليخت اذإو « هييرج هعرمل قردلاب ةهمش

 ومالا لا ىر لوقا انكر« اع 0
 لايللا نع ىرن ام ردق لع هيبشتلا نإف ةلاخلا

 * سداسلا مسقلا ع

 ( ةيمهولا رومالا ف

 هبمشيف ا أم قارف 7 دحاولا موتر نأ

 ٍناسحإ عاطقنا موت دوس 1 زخوو مسجلا عيطقت عيطق

 كا عاطقتاو + حورل كيو ل 0

 0 نيب ةقرفتلاو ٠ ةيمهولا - نمر تالذ يع

 ف نوكي.ام راك أ لايخلا نأ ةموهوملا روم 3 ةيلايخلا

 ىف نوكي اعف ةيمحولا رومألا اماف. ءةيرشا |

 هيف الخادو مثوتلا ىفالصاحتنوكي امن شويسلا يو

 *ي ثلاثلا هسنتلا اع

 (© دئانو هييقتلا م رع ناي

 هب داضتت انين انيك ١ الط كك تدرأ اذإ كنأ رعا
 | ءانعع ىلا فس ةيلشملا ةزوصل' 6 ليفتلا فاول

 عيمج ىلع هيبشتلا نم هب دصق اهف ةغالبلا كلذ نم دافتسيف
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 ا رت

 007 ةلاوزو « ةنالطلاو « هيشالتو:« دمت قف كرشلا هش

 نالطبلاو دعبلا ىف ةءاهنلا ىه نيلاروماالا

 * علارلا مسقلا 3

 ا يل ل

 000 اولا لهللاو .ءداملا رمل مههيبشت 0 و

 ا0007 وأد هيشتلا ةهج لع ةراعتسالا ىف .. ىلاعت هلوق

 0000 017 الا ىف هب ىلفع رون هل الجو ةانينحاف
 لهملاو « را دب 0 نإ هلا اذه ايف روجيف ع تاملظلا

 شطعلاو « رانلاب عوملا مههيبشت ا لا كة

 00001017 اتدلاوءقاوش الا هيبشتو « رانلا رعستو ببللإ

 لا نم كلذ ريغ ىلا ظ ابمبلتو اهظلت ىف رانلاب « سضغلاو

 سفنلا ةهج نم ةدوجوملا

 د« سماملا مسقلا

 ( ياك رخال

 « اناسنإ ةنظيف ا لا ليخت, نأ اه انش

 ا” 7 ل نإوو ءزقلاب ةينشت 1 اليكم ةليخم اذإف

 « ًادسأ ةليخت اذاف « اًناويح ىأر اذإ اذكهو « لملاو ليفلاب



 د نار اح

 « ليلو  حذيقلا مرمأ ىف ميقتسي نم هيبشتو « لبجلاب رومألا
 ةييشتكا نيللاو « ةبالصلاو « ةواخّرلا ىف كلارتشالا ا

 وح اع تلا ةيشن رع( كايح حل اللاوو ديد 2 اي

 رومالا هذه انيلأ اغا و كلذ. رك لا ف نانا ا

 ءاسج الا ىف نوكن امرتك ؟اونع اهب ةيمتخ ام تا

 ةاثلثم مك
 *« ثلاثلا مسقلا :٠

 ( لكلا فاصو ذا فد

 وحنو « توملاب ديدشلا ضرما مههيبشت 2

 ء وكلاب رعملاو و لاما :ةعابلابا اسلم" فاك هي

 3 اوطارك | توما قاتل لادلاء تاذعلا 1

 0 الاب ريا ىلا ءادتهالاو «ىمعلاب ؛ قملا نع لالضلاو

 كا "الا اوان لي اولا لا 2

 لاك هلوتفر ناكل ديدشلا و تملا ةاولثمو ءثسشلا 7

 ”لملاةتطسم ءايذلا ا 5 نمو »

 سبلت نم لاح لثم « 000 ناكم ىف حرا 3 ىو وأ

 ءامسلا نم طقس نم ةلزنع « هردص هب حرشو هدقتعاو كرشلاب

 لايم نكت ام دعنا ىف للان ةتدض )أه تاظلا ةتلطسم



 دل  الا//ع

 00100 قيلاغلا و جدلا ف ةممتجلا نب ايرلا هيببشت ”ثمو 7 || د ١ . ع ٠ 0 هن 6

 رطعلاب ةعركسلا قالخأألا هيبشت ؤحنو: ةبيط عاونأ نه ةعومج

 © اساحاكردلا 5

 0 اذيعو ء هتدوململا لا 0 كلش الا ف

 لاق جابي دلاب لاس ل ةررحلا مسجلا

 قو ٍ ا ا

 00 دو ءارش .١ ىتاوملا مخر

 *« ىناثلا مسقلا *

 اال رردأ تكاد ءتاسوسحتلا ةعبالا فاضوالا ق)

 000007 نال اها راع نو :لكعألا اهو
 ىف حامرلاب ةماقلا نسح هيبشت وحن اذهو « ةماقتسالا ةهج

 م ركنا ريكا نسخ ىف ايلا طوخ و ء لوظلا

 0 لا ناحلا نم ةعطقلا هينشت لثق «ةرادتسالا ةهج لع

 01000 هلا ىف« ةميملا ةقلملاعلاضنملا حالا هيشت وحو

 ميظع هيبشت راع داما ف كارتشيالا: هنن انو. ةياوضل

 مظعم هيلا دنسإ نم هيبشت وحنو « ليفلاو « لمجاب قلملا



 “© لا 7

 (2 قالا كردملا (

 * نشل رحم [ذزهو : ةعؤمسملا هةسيخلا ف كلا هادا

 ف جّدصلا توص 94 لاق 3 جنصلا توصل 4 لانك توص

 معا تاوصأب 00 ران ا

 جر ارفلا هرضاقإ 0 00

 هيعشلو :قعاوصلا 0 6 0 آلا هيدشل ري

 ريمازملاب نارقلا ةءارق ىف ةبيطلا تاوصألا

 (كتلاثلا كر دلل

 ةيسب قمم اًهتهوت ةقوذملا "ةفركلا ى ككتحالا 3

 لاق راب قيرزلاو « لمفلاب هول كارت

 لسععلا بوذو ىاَرلْلا رو * ماغلا 6 مدلل نأك
 "ادع ءامسلا طسو مجنلا اذا #3 2 اين يك هب 1

 ) علارلا كرذملا.)

 هلقل روما 1 دلعاو تسول علاب نفك لاق كازتشالاوأت

 , كسملاو روفاكلا, ناحبرلا "مث هيبشتو « ربنعلاب ةيككسأا



 3 اذن 7

 000 3 لاق تيخ ءاضيبلا دنلا اذه ىف نينمؤملا ريم ألو

 دلل اهز رغمو « قب ريرالاك هقنع رخو ١7 سوواطلا

 00 لامك 0 ةمسولا غبصك هئطت

 0 0 م ةراسكا أ | ملظعلا 1 لع ا
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 هلا

 0135 طخ دك يدفن 6 3 عع مقلم 10

 01 |١ ةحاتح ىف. لاقو . ةيوثملا ا ء ملقلا

 و ع نا 5-4

 ةيلون ةجنع ىراد مَ ةن اكوسأر لع الام ب ايو لو نم

 لالا توك وهف سدالملب ةتيهاض نإف ( حالماوه ىتونلاو )
 ىلا رظناف « ناولأ تاذ صوصفك وبف لملاب ةتلكاش نإو
 00 01 اهتو[انو ا ع تاس دع

 00000 0يآلألا دست اقل داك انأ
 باطما ا مالا امناعم

 . ةاشوم ءارض> ةعزبق فرعلا عضوم ىف هلو : اذه لبق 5

 ةىزاغل كادت  اعرودم يهحف

 ىف مقلاق ا لوغو هلك ذم "دب الام ةمالك ن ل 0

 7 كلاثه ام داوس ىف هضاس وهف . قش 0 .:راوحق الا نول

 صيصبو هقيربو هلاقص ةزثكي هالعو . طق هنم ذخأ دقو الا غبص ل لقو

 ا ا اا . هقورو هحاسد



 ل مل

 لوالا مسقلا )

 و يل

 كاردرالا: قب وطنه لا :ساوفلا لا دتاس لاا

 ناك هللا 3 ةنوعع انا 0

 ل كرما ١

 لاحت هود هلام ةاهك5 سبا تفصلا فا كا ا

 ) 0 ع نبل أك نيع فرطلا تارصاق ٠ مهدنعو 0

 ) ناجإ او كالا 0 أوقو « سا مماجلاف

 ترك ٌلحابنلا ف ةرولا دعا د او ةرقحا معماجلاف

 مهضعل لوقكو « هداوس ىف ليللاب رعشلاو « ةرمخلاب
 قرزأ طاسب ىلع نث ْرَرَذ « امماول كاملا مارجأ نأكو

 « موجنلا ضايب و « هتقرُز ءافيص ىف ءامسلا ىدأ هبشف
 أم فصو ىف مهضعل 0 طاس ىلع روت رردب

 ةرؤلاو ضايبلاو ةقرزلا ىفراهزألا نما

 تيقاويلا رح ىلع ايار نيب * 0 وهز ةيِدْرَوَز الو

 5 نفعتم تاماق قوف ا 3

5300000 
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 0000000 2 ىف اعفللا"”لاعتسا“ ذاخللا "نأ : 'اولاق امل

 0011و ليصتم  اننسنالاك ”نيز -انلوقو- ليمألا

 مالكلا ريرقت اذهف «زاجلا ىف ًادودعم نكي مل اذهلف « لصألا

 مواع ىف ًادودعم ةنوك اندنع ئاتخلاو « ًاعيج نيبهذملا ىف

 اغفللا هب تا ألو « ةفاطللاو ةقدلا نم هيف ال « ةغالبلا

 ء لا للا: حلا جارخإإ ىلع هلاهشالو « ةقاشرلاو 0

 0000١ ادودنل ةلوك امأق < ثيرقلا نم ديمبلا هئاندإو

 دعاوق غلبأ نم 0 بيرق هيف 0

 0 00 او هداف لا د نقتل دلو هكدا

 ةنع انلدعف ًايظفل كلذ

 3 ىناثلا ةيبئتلا

 (هب ةيشملاو هيشملا نيب ةعماما ةفصلا نام ىف )

 نم دب الق« د ريغل ءىشهيدشن دا 0 "ف ا

 ةلامالعو عامجالا ا فصو ىف امهعاتجا

 04 ” اد اا لا نوكح نأ نم ني الو ةئلالا لع

 الل ١ اذ كلتضو) كلان ةئلابملا“لصحللا « هلشملا
 ةتس ماسقأ اهرصحمو ةعماملا



0 

 ”رحبلاو « هروث ىف ُرمقلاو  هئايض ىف سمشلا 0
 امهمإف ةرمضملا تاهببشتلا نم كلذ ريغ ىلا « همرك ىف

 نم ناكنإو «زاهملا ىف ًادودعم هلاح اذه ام نوكىف نافلاخال

 ء هبط ىف هب ُهبَسملا نك نإ و ةرامتسالا هرهاظ نال

 نم ناكاهف امهفالخ ةجوتي امنإو ءزاحلا ىف هدع بجو اذبلف

 رمقلاكو ءامك سلكه نالوبك ندادالا 6 ت0

 نابهذم ةيفف ةروصلا مد. ناك اف"تالاكو اماع ردلاو

 اذهو :تازاجلا ةلجج نم دودعم هنأ ( لو الا ىهذلا)

 نأ كلذ ىلع هتجحو « ريثألا نبا مالك هيلا ريشي ىذلا
 ءادلغ نيد فاغاب ناخأ ىف اد ناكادإ ل ديز : انلوق

 ف 0 3 « ةعاحش ذالك در :ةانلود ف تبحبق « ناسيا

 عواد الا زوهظ يبت وماال اني ةقوش ال: دإ اا 1

 هل اجر نكي ملزاجللا ىف الوخدو ةّوق هدزب مل نإ اهروهظو
 وحن ىف .ناخلا ىف“ ودعم ناكااذإن ليفتلا -ن لوك زاكلا
 ىف ريجتمللا لاق م ىرحأ لجو الجر ماظن
 اذن أ ديعشتلا لاخر ذكبشي هرعأ

 6م« زاجلا ىف ًادودعم هنوك راكن إ ( ىتاثلا بهذملا )

 مبتجحو « امهر يغو « ركل دبعو ىزرطملا نع هانيكح

 ل
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 ! رشا نب عج ة: أل فطعلا جرحت ( فاكلا ةطساو )
 ا جرو ؛ فاكلا ريغ نكل ءايش الا وأ

 0 ار | اىذإا هيبشنلا نم سيل ةنإف ءدسأ ديز..:: انلوقك
 0 ١ ةرامتتالا ف دودعم وه اهو « ةدعاقلا هذه
 نم ماح دقلو ا أع ٌةشرعت نوكي اذكهف « لف

 0 30 4 لوح ةيدشقلا ةقيقح فِ رعأ ىف هركذ نا

 ةيهام في 0 ارا نوح نمو ؛ مّنقف اق 1 ًاصأصو «عقو

 اذوص نو ١ ةاوأ اح ل 1 تايهاملا نم

 ضوققنلا نع

 * ةقيقد )*

 000000 دف هيشتلل ةدعاقلا هذه انلمح دقانأ

 نإو تازاجللا نم ًادودعم هنوك راكن إ ىزّرطملا نع انيكحو
 مركلا دبع خيشلا بهذ اذه ىلاو ؛ ةغالبلا عاونأ 00

 |0000 5 نا اعطت ملعل لب نطل كار نانا كحام

 00000 الإ طز :.الوقك ةادآلا رمضم هيبشتلا نم

 حطب نأ لال كلا ىلا اذإإ ٠ وزإلا طاع . مهلوق نم اذه :(1)
 ل العم كلذ برضو . هيلع حتف اذا . فاقلا در دشنب : حقف و . ةيليع

 هلذي لو اًثيش بلط



 د بس

 «نايبتلا هباتك ىف هركذ ام اذه « سيرقلا نم ديعبلا هئاندإو

 رف اع ةلاقاام نلف: لول امأ قنا نب[

 « هئاذ ىف هتيهام نايب هيف سلو « هدوصتمو هتذئاف ىلا ةراشإ
 فا اودلا :ناززللا" نه اطنخ ةيقاس ا نر

 هلأ زم د انما كف نشل هن
 نيصم نإ لضم هش هلو قلو تن

 فدل ةتلاخ امس نتا دادس
 يلا ةدعاقلا هذه ةوهتم نم هرج ةادآلا 0 نل را

 أي رهظو فاد الا كد ند تالف ”اماي وادق

 الاق ام فعْص انققح

 ( '"كلاثلا فاركلا")

 ءايشأللا وأ « نيئيشلا نيب 'مهلا وه لاق ْنَأ راتخلا وهو
 نيب عمجا وه ) انلوقف « اهوحتو فاكلا ةطساون ام ىنمب

 ؛ دنت الا كر كلرقك كرنلا ةيبشتلا هيف لخد» ( نيئيشلا

 هبيارمو هئاصوأ لع كرما ةيبشتلا هيض لخديل ( ا د

 عيمج 0 ىنعك ) انلوقو « ةلثو ”لاح فصلو 20-6 5

 انلوقو ةكرلاوب ةدزفملا - :ةيسلكاو ةللتملا اا 0 ا
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 ) لوألا فيرعتلا )

 000 ا راها قدمألا لصاحو ( ىزرطلا هكذ

 ا ىلا ماو نم وه  ثتعصو قف“ نيم ' كارتشا لع

 ا الو [امأء قنرمأال داق اذهو.: ةظافلأ ذه ءوسقن
 نمو « هسفن لع لدي ال :ىثلاف « اهنقيقح ةلالدلان دارأ نإ

 '00 ا اننا دارا نإلو «هلولذمل ارياغم نوكلي نأ ليلإللا”قح

 000 00. دودجملا اةلاجالا يرع ”دملا .ترعا نم نأ

 بجيف « ةرياغملا ةهج نم ًاطملا موب .ةلال دلل لغفل  نكل

 0000000 7201 قب لصف مل ةناالفر ايناث امأو ءاهجارطا
 م0 2 ارو ةديس الا قياج كلوقك ةراعتسسالا 0

 0000000 0 و دس الك ديز : انلوقك مجرصلا هيبشتلا

 وه انهه .ضرغلاو « هيبشتلا باب نم دودعم امالكو كلذ ريغو
 | 00 ١ دالك ديم ةانوف هقجا نميز اكف ةادأالا ”رلمل
 هد تودع كدب هرسنلا وه نال

 ( ىباثلا فيرعتلا )

 هتلاقم لصاحو « ”ىامسلا ىركلا دبع خيشلا هركذ

 ارا ل وللا يارمبإالا «ز ةغالبلا ناكرأ نم نكر هنأ



 حج و

 ىزرطملا ىلع هل راصتنالا نكحو , زاجلا ةلج نم 0

 ء زاحلا ا كانكلا دعا ةنذلق ندا 00

 ف هانا 0 امأو «هيلإ 527 5 ةيحشتلاو

 هحو ال نذِإف ءام فرتعا دقو « ةراعتسالا ىف دودعم هيبشتلا

 ليفلاو «راخلا دوال ادودفم نوكررنأ هيض اك

 أم راكنإو « تازاجلا نم اه دعو ةناثكلا لوففلا ل

 ”ىلصأألا اهعوضومىلع ةلاد ةبانكلا نأ عم «هيبشتلا نم انركذ

 ىلاعت هلأ ةكشع انف ملكلا نع ةازرتت "تت

 ا كح فلا را رعأو

 ديرب ال ةئطوتلاو كيبقلاك نوكت ةعنرا روما لك هيبتا

 كلذ نه هر

 « لوألا ةيبنتلا 2

 (هسشتاا ةمهام ناد ىف )

 تعج اذإ ء اذكب ةتببش موق نم فتم رف ل

 ركذنف نايبلا ءاماع حلطصم ىف امأو « ,عمماج فصو امهني

 ةءافك اهفو ةثالث تاشرعت هل



 2 ل

 ؛ ليلعتلل ماللاف 0 دك مذ نوكَيل » ىلاعت هلوقو

 00 راسنالا ةيد- لع ذرت 0 "اخ. اذيه سيلو

 «ءانحضوأ 5 اهريغ رابتعاب تدرو امنإ اهف ةراعتسالاو هرخأا

 0000117 افورطأو « لاعقالا رئاش ىف هرعأالا اذكحهو

 ا” لا !(انووأ ةتلاخ تءاج اذإ ةراعتسالا اهق درت

 تاوصلاب ملعأ هللاو اهريغ نم ةراعتسالا ةهج ىلع اهنإذ

 *4 ةيناثلا ةدعاقلا

 | ةقئاق و, هييغتلا رك ذ ىف زاجلا دعاوق نم')

 اال 0 كارملا ةالتمب قاطنلا ةعساو ةذعات هذه
 0000 11 ل كردملا ةضماق ايكتيلو م وطحلا
 ىف مالكلا اهماع انمدق اعإو « كيد 0 رع ا

 (000077 1 5 اهدع لع نايبلا ءاددع قافتال .« ةراعتسالا

 ةيدوأ نم هيبشتلا نأ ىف نايبلا ءاماع نيب فالخ الو « زاجملا

 « ال مآ زاجلا ةيدوأ نم دعي له ,عازنلا مقو انو « ةغالبلا
 ال0010 تكلا لخأو ةغالبلا ءاماع نم راظنلاةيلع .ىذلاف

 ىأ نب رصان خيشلا ار رهو «نامملا را هنأ نابسلا

 نأ ريثألا نبا نعو « تايرب رحلل هحرش 9 ىف ىز رطل مراكملا



 هك

 ىلا, لك ةقرفتلا "ليما ةيلازخلا [|تاراكس لك ا

 ىهف هيدشتلا ىنعم هنم مشب ال تاراهتس ل[ 5:

 ةئ لك هسشتلا هيف كرس امس نا امو هسا
 ةهج ىلع هيبشتلا هيف كردد ناك امو « ةيلايللا ىف ريدقتلا

 ةلثم الا .هبذيه. انرارق دقو + ةهنشملا ,ةواعتسالا وهف «قيقحلا

 ءاكحأ ىف ةءافك ءانركذ اهفو « ال ةداعإالا ىف عمطم الف

 ةراعتسالا رك ذا ىف مالكلاب ةدعاقلا هذه متخناو ؛ ةراعتسالا

 كالا تر رف
 تناكامو ', ةيلزع للا تع 1نلا فس ا

 « ةيعبتلاب ةنع ريعملا وهف « هريغ لاح رابتعاب هيف ةراعتسالا
 يلد ساد اجرا اقام ةواملشالا عم ناكلم الع

 تازامتسسالا ىف ةتلتمأ اتكشموأ اكاينخ درت انا كك او“( ةلاغألا

 نك ولغل م كوكوشلور ةنلاتذلار ور ادواؤأ ناك ك2

 رازتعلب : لاطق الاب تمر اع[ اهنا , ةظبفلا تاراجنالا

 لاثف اما رائتعاب فورملا ىف ترو اعإو « اهرداصم

 كالاهو ءاكيلعا ثا كلب ايامخللاا« ترك: كليه: لاخلا

 كاك فوق ةي نوط لااقورب ىقرامس لأ ل نا
 خم انهه سيلو « ىجرتلل اهعوضوف « نودافت لعمل ,(



 ب »بهم

 ”ايكالا اتلاخ ااننهو-« كحضن ارحم تنغلو ؛ ملكتي

 مئالي ام هب نرقتو راعتسملا ظفللا ركذت كن إف ؛ ةحشوملا

 ال1 نانا يا اذا" تار“ لوقف ةنسقن ناهتسملا

 اال دلل اقام ناكام لك نأ امين ةقرقتلا' لضاخ « نئاربلا

 ءاكحألا 00 الل راسل“ اقع وام ناك اهو عدي تدتلادو قاذفل

 امهندي ةقرفتلا كردت 'ءانرك ذ اهف ؛ حيشوتلا وبف

 * ( عياسلا كحل (

 ( ةيلايخلا نيبو ةققحلا ةراعتسالا نيب ةقرفتلا ىف )

 للعم ةئم ميغا تاراعتلم الا قرم, ناك ءام لك نأ معا

 هلوخك دين الو.برق لع'ال هيبشتلا

 1 0 قانا * هتحار نال ترك

 0000001 1 قتع تارامتتالا نم هلا اةهاق

 ةقيقح نع ةتجرخا هينشتلا ردت تبهذولو « لاح هيبشتلا

 3 انس الا نم ناكام 0 |لاج بوت كك «ةغالبلا

 001 ةيحفلا ريف كردي ال ىذلا :هينيشتلا جوعم ةنم عبش

 21 |ةللائلنا  عولمتسالا“ ى م هذبف « لايملا 3 اراطفتم

 هيدشتلا كنان يجو ©قاتظوسم هادن لب «:' لام هلويشكا
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 بررعو ديسالا ىنءاج كلوق وحن ىف ةراعتسالاب وأ« هيبشتلاب

 ىنغ أف هيف راتخلا '؟دودف ننالظا رة افق ا

 ء امهنيب ةقرفتلا كاردإ نم دب رالف ةلمجا لعوأ ل ةداعرلا 2

 هبشم نيئيش نب الإ دجو ال قاضإ يح هيبشنلا 0 م

 نم ءىثش ىلا رقتفش ال امنإف « ةراعتسالا فال هب هبشمو

 ءارو رخآ ىلإ ةراشإ بع نم فطم نع ل 1
 ءدسالا ٌديز : انلوق نيب انرذ دحن كلن ف اًدِطو ء ةرا

 ىلا بدع لوألا نون ف .دسالا رع ل
 ىف اعيمج امهقافلا عم ةراعتسا ىناثلاو ءهيلا ريشي نال هيببشتلا
 ةنبب ةقرفتلا ىلا رقتش ىذلا وه اذهف « هيلشتلا"ةأذأ رامخإ

 0 لا ا امك 2 ةرايتسلا 10

 مهر ذف » ىلاعت هلوقك . لاح ةقرفتلا ىلا جاتحم الف ةيبشتتا

 « هاما قط ال انإ » ىلاعت هلوقو « نومي مهضؤخ ىف

 « نوبمعي ممايغط ىف مثرذو »

 ١ سداسلا كل (
 ) (ةحشولاوأءكطرخلا هزاطتشالا ني ةكوتتلا ق

 طفلا كد[ نا[ وه مرات الا ديت د انأ رعأ
 اة مثالي ام هب قرش راما
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 وه

 7 ١1 ني ةلطلعاذعأ نمو« هحو دجعتلل ناك

 ا ل نع ا اوبسستا ال
 ' اال لعبا مترارزأ رز دق

 هانعف اهعيطقتو باوثألا هالبإ هعبط نم مقلاف
 ىلا رظناف « رمقلا ىلع ةلمتشم اهمناف ةلالغلا عيطقت نم اوبجعتال

 هلوق اذه نمو « اهرب رقتو ةراعتسالل هقيقح

 اا م ا
 00000 نلت نمش ١ بع نمو ىللظت تماف

 'ادللا لع سيشلا ةلزنم هدنع تلت دق ابلأ الواف

 0 بحعتلا ناك

 ) يمال ىيكحلا (

 (ةيدنلاو هرافحمألا قب ةقرفتلا ف )

 « امهميي ةقرفتلا لوصح ىلع نايبلا ءاماع نم نوققحملا

 0000 001 لودق اعتني قرذال هل !:ىلإ نور اتخ راصو

 00 درا رتكالفاءن اكو « فاكلاب ةادألا ربظم هيبشتلا

 | 2 نم ناك اناماو« ةيظفلا ةقرفت ةراعتشالا نيبو

 ادا ارك لعراو ةراغبنالاب قيلتلب داكي دقق ةادألا



 د الهه

 ( عبارلا جملا )

 (ةيراشالا وم ناي

 ةلزنم اهولزأي ىتح ةراعتسالا ىف اوغلاب اعُر مهن أ معا

 ءىشلل فصولا نوريعتسي دق ا كلذ نايب و « ةقيقحلا

 امة يازكا ان
 ةودلاخ زر رك 2 ةفرحوم راهن كا د 3 لا ابفالخ

 ماع ىبأ لوقك اذهو و وو كلذ

 لولا 0 6 دعصلو

 اهلا |٠.لولا- ةجاحت ل7 قل
 ؛ ةفرشلا بارملاو « ةيلاعلا لاصخلا ىف هدوعص ررقف

 نم نسحأو « ”هراكنإ غوسي الو هدحج نكع ال هجو لع
 ءارعشلا ضعل لوق هيف نحن امل ”ضوُأو اذه

 انقلاو ”مراوصلا نأ بك قي

 روك ذ ىهو موقلا كدي ضح

 منك أ ىفامنأ اذ نم :لعأو

 0 2 اح

 اال تاتا ةلززم قتازن فا عراستناالا مناع قا الملا



 7 تا

 0000 اك انررك ظلك مالعأألا .ةايمأ امأفا « .ةرارقش

 00 001 دو الف ءاةراعتسالا قع الضف اف زاجلا لوخد

 ادا لا واةلوقتكا ا ةرانشإإلا كمن ىف ةرافتسالا :لخدت دقو

 01١ اةرامتسا 6 تهد هلوقف بأم يشل ”نيغاطلل ّنإو

 001 5 رامات الا ايش رقاناك ابق ةقيقح لمعتس
 الف « دْنبلاو برقلا ىف هلاوحأ نم ضعي ايف انبه لخاد
 00 1 ا لا ءاينأ نأ نم هانفاسأ امل اضقانم نوكي

 لخدت دقو ؛ قالطإالا ثيح نم اهيف زاجلا رذعت اماف زاجملا

 ا اك اللا قل مطر + كلوقك نامل 1 ر اعتشتالا

 ال00! ليتل ولسنا نوكي امن و « ةقطان ريغ لاحلا

 000000 ني لايقأالا قرةراعتجسالا هذبف <. هريغو
 ررطأ نالف:لاق كا ل نم أهمف ةراعتسالا را

 زتعملا نبا لاق ء هضافختا َدْعِب َدَجلا مفَرو 1 افخ دم مولعلا

 ماما ف حلا نع عمج

 ال ساني لخلا» لك

 ىربيرحلا كفو

 00 يل انطوت رانا هي تيفطخامإ ماسلا ِركَأو



 ب اوت '

 لضفو#« رفاوأ لع هلو ؛ كخضر ةنلوق'ن آل ءاضقاتم نوكم
 فيمو الرابتيألا نأ «تاواتسالا موصع فا

 اذه ىفو « لضفلاب رحبلا فصو» الو لقعلاب الو كحضلاب

 هيلا نريشأ 6« .ةراغتسالاب ايوغل ةنوك سي زاجل نأ لع ةلالد

 * ةراشإ غ

 عءانرك 3 5 بكرملاو درفملا ىف ةراغتسالا هذه 6 معا

 (رغل نأ كانقع نك ه6 راع اللا

 مهف اذإف « ةدئاف بك عازنلا 0 اكيرتتشل ” يل

 ةرابعلا قالطإ ىف كيلع الف « ايلقع وأ وقل ريتك جل دال

 اهقئاقح ىلع 0 0 دعل

 ( ثااغلا جملا (

 0254 راها لخ نان

 ا خلا ظعأ نأ لع 1

 لذلا هه ضفخاو اان 3

 مط لورصبب ؛ا تام ' ف مهكرتو » ىلاعت هيت. ) 5 5-
0 

 نب نم م انلعكلو 0( لاك هلوقو »ع نوعجر, ال 3 5 ا

 أ ةكأ أ مهمواق 10 مهفلخ نمو اهنا



 - (نبثا>-

 "0 100[ ةظنلا لق ل 7 اناقه أك محلا قاكاذنلخ

 القان نوكت ا كنألا ىلا! وز ذل ةظوتمرف طيزك

 ا تاهاعقك اذإ امأف : تملا اهانعم دصقت ملاذإ ا

 |1111 ايتن اذه لو الخ «.ةلوقنم 5 ”يربخاف

 زاجلا اذه نوك ىلاو ءانهه همالك ريرقت اذبف « ًايلقع زاجل

 رهاقلا دبع ةررقام راتخاو « ىزارلا سيطخلا نبا بهذ ا

 '00 راسا قطوضل اه انت كاتحلاو ءزابعإلا لئالذ ىف

 000 | ادن قارعأ كلذ فان دمتعمو ءايوول ةنوك نم

 ل15 قكاسلاف © اذ و ءاعب ادق آلا قيقل لاق اذا لئاقلا

 غابم 1 ةعاحشلا ىف غلاب "يل اينما رع دعو 7

 يد هتعاجش“ ق 1 ا 11 هيدا انتو 2

 ءةماحلا رود ىف ءدسألا هعاهما لع يدل ظل قداطلا دوك

 0000 1117 كلذ ذيع ىلا « نئاربلا لوطو « باين ألا رو

 تافصلا نم هريغ نود ةعاحشلا فصو 1 ا رحإ ”ضرغلا اعإو

 "املا ككل قالظإ نام ضرنلا ناك ول ةنأ اهينناثو

 اذإ تاكل « هيناعمو ةقايطو ا عيمج زارحإ نم ديال نأ

 ك1 10 ككن دنا ماج انلقف ةزاعتسمالا» انوّرخ

 0 هلضف ىف نانيدل لع ْر دق 0 « فاو لع هل
3 



 ل موا

 كلذ لع هيوم اننا ارا وك راس نط
 هب رن انف عاجشلا لجرلا ىلع  دسألا مسا انيرجأ اذإ انا
 ةلاعتسا لانك مل راك ليوأتلا قيرطإ
 يووم دبر راجل تامبكا لو دعوطوم ازغ قياده ل

 كلذ فيل عيناك مسا لجرلا ىلع انقلطأ اذإ انا

 قتالي وع ل الو هقعاجعلاب اهضاستخلا» اردلا نس لاا
 لاما 0 ةقيلأتو ةتئيهو ةلكحشو كسلا نيو
 مامت ىلع عوضوم وه لب ءاهّدحو ةعاجشلا ىنعم لع اوم

 كرينا 1 هايل ما هيلع انيرجأ اذإف ء اهلاكو ةئيمللا هذه

 يد ناك ام ضعد ةغيصلا نع ائيلس دقف « ةعاحشلا ةفص

 « ه>ولا ريودتو ةئرحلاو لكحملا نع اعف لصأ ف 5

 تطوع ايس وكس اس « مداتملا 0

 لصالا ىف هل

 "رب رقتو «زاجتالا ل الدار ظر ندا ناقل ايتخالا )
 ”ةطفلب ةرامجل إلا نأ السانلاا دك رثكنت ل

 كنا هنأمو 4 طخ وهو 0 اهعونطوما قع لو

 دا كلل 5 الإ لكقلاز اكلك يل ناطسا

 « هتافص عيمجم مرر ورم هانعا كك 3و 07 ةفصلا هنأ



 ا

 نوكب نايبلا ءاماع دارموه اذهف ءاّيلقع فرصتلا نوكي اذه
 |ام زل ةراطتسالا نمةلاح اذه اق ء ًايلقعب كرما زاجل
 17 اذه  ةانصلع ىذلا..ريرفتلا: لع ادلقع ازاخ هتيمست ىف

 1١ ر] ةراتتلاو ءةعانصلا هذه لعأ نم ناظتلا مالك

 هنوكب زاجلا ةيمستل هجو الو «ةيلقعلا ماكحألا ىف هل لخادم ال

 نود ةوغللا عاضوألاب قلعت امنِإ ةلاح اذه ام ند ايلقع

 )01117 نيا ءادقتج < سعألا ناكاذإو « ةيلقعلا ماكحألا

 01 ا اطوصوم 6 ىنفأو باشأ » ةغيص نإ : لاوقتفا .لكعلا :ق

 دانسإلا ىلع امهاندجو اذإف ؛ رداقلا راتخلا لعافلا ىلا دانسإلل

 0007 (اد11 افرع ل ىفدلا رشو ةادغلا رك دوحت ةريغ ىلا

 '0 1 اذه لعوب ىودللا لمألا امهعوضوم ريغ ىالمعتسا

 ىلا ةجاح ريغ نم عقو ثيح اءوغن كرلا زاجلا نوكي

 ايلقع هنوك
 « ًادسأ تيل : انلوقكت اذهو درفم ( قاثلا عونلا )

 هيف عقو دق تاراعتسالا نم ةلاح اذه اف « هنأ مايل

 هيف هلو « ”ىناجرملا رهاقلا دبع خييشلا ُرَظن هيف َددربو « فالخ
 نازاشخا

 | 2 ةعالالا زازللأ فا ةرست.( لوألا ”رايتخالا»)



 ل كه

 « ةئونألا ةفص ةكمالملل اوتبث أ مهنأب رعشم ةمآلا رهاظف « اَنْ

 ”نضرعلا سلو ء ثانإلا م أن وعم داقتعالا اذه لج الف

 دلو دو د ال ريغ نم مهيلع 6 قالطإ

 ناكل ةنونألا اودقتغي ملواف ؛ مهقلخ اوُدَبْسَأ » ىلاعت لاق

 ةانصخل اع رهظو « كلذ ىف مهبلع ةكستلا ىفةغل انفال: هحف و

 طظفللا "ءولح م لول ىنلا تاثر زانشنالا ا ةتالا

 ا مرا

 ( ىاكلا مح

 ( ًايوغل وأ ًايلقع نوكي له ةراعتسالاب زال ىف )
 لولا عوبلا «نيعوت ع درر لا يدا
 هلوقو «كلتملطب لاستك [ىتايع ااناوتك اذه

 يفبلا موت ةاذقلا 5 «ريبكلا كار

 ىلع ناك امإ رملاو ركحلا ىلا انفإلاو ةباّشإلا. ذانسإف

 نا ةفاضم.الا نعي امتسالا 0

 هكاينردن لا كا رف كلذل لعافلا وه ةقيقحلا يشل ىلاعت

 كا |ذافءعضاو عضو ةهج نم 06 5 ىِه لاح

0000 
0 



 - رااح

 لوألا يملا)

 أ نواز مرا علا 0 الا نع املا زم

 ةراعتسالا نأ قيقحتلا لها هيلع ىذلاو « ظفللا وه راعتسملا

 0000 1 0 رادخملا وه اذهو ؛ ىحلاب ةقلطتم نوكت اغإ

 ءاماع ةهج 00 عاجإلا ا

 نم غلب أ ةراعتسالا 1 ك6 املا كالا كحل

 ' ةعاحشلا فصو ىف ةغلابملا ىف « 1 كير: انلوق ب ةقيقحلا

 0 ا سول :لوق نم مظعأ

 ا كاع نكت ل هقوبدسالا ظفل ةراعتسا كانه

 ينام أو « ةنع ير 0 د ةيلاخ ةرا يملا لقن ىف ةغلابم ال

 الاف ديار هلا لاق اذا لئاقلا نلف

 آ0105 و ةتلابمدسألا ةقيقح هروص هل ًاوه مالكلا اذه نم

 0017 0 ركام لجلال كلذ سيلو « هتءارج ىف ةدايزو

 ا 07 لو« اهوقلمو ةعاجسشلا ةقيقح تابثإ نم
 مس نأ لاب ال ةنأل « قالطالا اذه نكي مل ظفللا ةراعتسا

 57 اد 1 ملا ةريعاذنا ( دلتآلا مدا أناسا

 نما دابع م نيذلا 1ك ارك را ىلا ةلوقلف اعلا انمأو



 ا كن

 ةراقألا 6 مهرذنأ هلوق لدب « ميل باذعل 0 1

 ليولاو تاذملا به ذارملاو ءةدومحل روم الا فا 1

 ف 'يهلاو 4م يلا مام للا مهودهاف «» لاعق هلؤت

 طانقسإإ ن 200 اع ىضغلا ةدش نع ةرابع ةغللا

 5 0 :,نم ةتاقتخاو“ ةلاسو هتلر طل

 ةيماخ ىلاطت مهما باتكى ناوذدتلا ليتك ى عم .ايط 7

 ىلاعت هلوقك قافنلاو كرشلا لهأو رافكلا ركذ ضورع دنع
 قديعولا تايالا:نم كؤوس اسمن رايت 1

 . ماقتنالا غلابو بضغلا ديز ىلع ةلادلا ةءرجزلا تاباطخلاو

 2100 انرجأ مهل

 هتمجرب ذل نم ّمرك أو «هب راجتسم

0 

 * ملارلا ثحبلا

 ( ةواعتسالا ماكحبا ىو)

 ئقلاو:ءاةزانعم الا ىئاقح قلع ام ان رككتادت انآ معا

 + لبق نم ةناشلسا امازيغ ةيناطإ 5-0-7

 ةعبس اهو



 2 ا

 ( مبارلا ةجولا )

 انإ » ىلاعت هلوقك اذهو سوسحملل لوقعملا ةراعتسا

 وهل زاعتسلاو «رلملاو اركَتا ةنم راعتسلل 0
 هالعتسالا ىف دملا جورخ امهنيي 'عماجلاو « هال روهظ
 اسمو 0 ةيناع رصرص ع 31 ةلوق ةنمو ء«رضملا

 586 عماجلاو « : مراوه را خومشلاو ريكشلا نم

 « ظيغلا نم زيغ 1 » ىلاعت هلوق ةنمو . غلابلا ”رارضإلا وه

 هلع اميدن 0 رانلل رطل ادا نم نال

 « ًاريفزو اظيمت ال اوعمس » ىلاعت لاق اك بارطضالاو ببلتلا

 'عضولاف « اال تي راسلاب سل ىح دم للغت» ةلوقت نمو

 ةسوسح ىهو برحلل اريعتسا « نالوقعم ناينعم « ٌرزولاو

 *« هيبلت

 00 | ل نركب اغ ةزاتسالا ق نأ

 00 ا اكان الا امتست نأ ءةيكيلا ةراعتسالا لضاحو
 ةلارإو ءنط بطاقملب انكم ةناهالاو مدلا نم اهضئاق ىف حدلا

 )ع "لا تزاأل كنإ : للاثت هلوقك اذهو ةنم اطحو « مردقل
 ىلاعل هلوقو "ىوغلا هيفسلا نم امهضَمت ا ناك 4 "ديشرلا



2 

 هلوقو .. لابمالا دعت ءازكلا وه ءاقل راعتسملاو ةدم دعن رفاسملا

 راض وقم نما طيفلا» « طفلا 2 0 6 7
 ناساب ماقتتنالا ةدارإل . اهنم للا نّراجأ . رانلل ةمهوتلا ةلاحلا
 ابضعلا نس ل

 ( ثلاثلا ةجولا )

 "لب > لاعت هلومك ادهو لوح نرد ا

 نارعأ « ممدلاو « فذقلاف « ةممديف لطابلا ىلع ّقملاب فلق

 ار لا كافص نم ناراعتسس د
 ىلاعت هلوق ةنمو باهذإلاو مادعإلا وه 'عماملاو « لالا

 مث « ةادشلاو فنعلاب كيرحتلا ةلزلزلا ل ساق كايلراو ١

 عدصاف » ىلاعت هلوق ةئمو . باذعلا نم مانام ةدشل راع

 هوا فاشل عدصلا نى زعألا ) 00 اع

 ىف ذبنلاف « مروهظ ءارو هوذينف » ىلاعت هلوق ُهنمو . اهريغو

 فانيسا 2 يسسلا عع ا دان[ فيرس ل

 امبكارتشا امهندب ”مما+او :هلاح ساق ولا لوما

 ظاقبإلاو ظفحتلا نع لاوزلا ىف



0 

 نانلاراعتسملاف « امش ةرمأرلا نا » ىللاعت هلوق سوس

 ىلامت هلوق ةنمو طاسبنالا ةطساوب « بيلا وه هل رامتسللاو
 ا 6 ولا 4 ضعاف جوع ذكموي مهضعلا 0 (

 ف با ارطضاالاو لشفلاو ل 0 0 ىف ء

 ةعلاأ حرلا بم مهلع 8 ا ذإ» ىلاعت هلوق اذه نمو . 0

 0 ا هل اراغتسماو 4 2 دل : ىلا هلل ميزا

 ةنم خلسل م( لاك هلوقو . تانن اهم و ومثل 0 عش مك ال

 ”امنعلاو 6 ليللا ةماظ نم ر املا عا ل تالاف 2 املا

 ةدش نم 01 راك امان ء ةتدلح نم خواسملا روهظ ةنم

 : 0 رح دي 6 ف م داحلا لاضل ليللاب لا هدا

 ل اةلاعلا 1 دك ع او ا وهو 6 هاندا

 دابق
 ( ىناثلا هجولا )

 000000 هلوقك اذهو لوقعملل لوقعلا ةراعتسا

 00 6 تبضغلا 0 نع ك1 الو » ىلاعل هلوقو

 ناعم كاد ءأامعو : مافاراو بضغلا لاقاز 507

 هودنا ن :رم ريعتسا » لمع ند اولمت ام ىلا و ( لاك هلوق



 ا مس

 مقوم ذل ناكل « ادن اح وأ دصقأف هلديب لق رؤي دلع ان
 نهذلاب فرعت « نذإ » رومالا هذهف ةراعتسالا ىف نس

 ىف ةيافك انك ام ىفو . لدتعلا 'قوذلا اهيف محو « ىفاصلا
 ةهريغ ىلع كلذ نم ان دوأ م. ىلع هييفتلا

 د مئارلا ميسقتلا ٍِ

 (تاواعتتولا لاعتم الا هك رابعا )

 ةحرأ هيأ لع انلاخسا ىف ىرخ زا لا نا رع

 هد

 (لوالا هجولا )

 للظت ..هليبكح. ان فين سويمملا : نيفانغلا تالا

 ناجرلاب نيعلا روملا هبش « ناجْرْلاو توقايلا ”نهنأك د
 ننأك» ىلاعت هلوق ذكي ةفاالاو ةزجلا دش ىف توفاناب

 عضاطلو عيئدصاب [كلمضتلا نان
 .تروكتف ويقتل ةادأ حرط ريدقتب ةرادقم ةراعتسا هذهف

 هتك هيو ار اهبل نشارك اذ لك © 2 ةفقغ ةراعتسا

 : ادا: تينارب د كالوقك نر سا انيس تزييف كلعللا 5

 نيف ةياصماالا لاقي انتاج ريع نس



 د ا -

 اهيف حولتال لما ادلب هبل ىنعماف اطعالاب قيزقلاب

 اضن | ةلوق ةمو . لاحت ةغالبلا ”لياخم

 ” ا اا تقلا هما لاما لجرل ام
 000000 ار اردت لوو لوألا نم كرأ اضنأ اذف

 ىنعملا اذه ىف ديلولا نب سم لاق ام حا
 : مدي نم ةادعالاو لاملا ملظن

 اكلاظا ءادعغ لاو . لاما لازال

 00 11و دمار: ساو 0 اذه نم دوصقلاف

 ”0000 امم ناكف ةيكلييفلا وصلو ماظتنالا ةدوجل هيلع

 ماع ىلا لوق ةراعتسالا فيعص نمو

 ردا ىف كعرعر ايك انا كانوا

 ل كلام دج د نأ لاف
 0 لديه كلامو اك كسر نا ادع نينا ةدارف

 رظناف ءاهركتسم ًاقايس ةقاسو ؛ جرخم حبقأ ةجرخأ ةنكل

 قرط نع ده اك كاك دحوم: كيم ع دك لا

 مهضعل 05 د رذق لازع امتو .اهبف هردق 5 ةغالبلا

 ) اوف مست 0 0 نم ا

 ١ ١] كطصعوب ةلؤاثلا ثارافتساللا» نم.ابوأف:هلونف



 هل ا

_-_ 

 ع

 اطول نم" تاع اوعرخأ و

 راما لما رم

 را 0 ل اوحدو

 1 1 اونثنا 3

 :ايراو ”تاراتتسالا ندع ني

 ها قرب مهضعلا لاقو

 مخفم بارق 0 رقت نإ

 راظنا صخشلا ليكض وادب

 اهناكم واع ىف بكاوكلا نإ
 راغص ريغ ىو ًاراغص 8

 ةرامجسإلا اماد دشملا راس دا 1

 هل راختدملا نب وابني ةيسام ال ناك اف هر 0

 1 نال ومف انهو كلذ 0 حبقيف

 حيصل ا ىتككو كب 5 لاما 5 2

 قى روقلاب ةلزانلا يقرا :راعسالا ني

 ل هتئاهإ نم رظت, لالا نأ قهر العال مواسم هيلا

0 
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 )301 لعل ( فلطاو « مامأالا راعتساف « راثلا ىلا قاس

 رّتصو ةيوبجلا روءألا ىلا دايقنالا لعج مث ء اهنع ضارعرالاو
 0000 اال لاخي اكو( ةقو ركل روم الا ىلا قوسلا

 )الا انلاا و اق ةلوقو © اوهحلم اوقفت ') نينمؤملا ريم

 ىذلا مالكلا.نم « اوقحلت اوفف هلوقف « رانلا ةباغلا نإو

 ليج ةنإ م( ةناهنالو دح هل كردي الو « ةءاغاشل لاثث“ال

 . ةنعتضرعيو هركب امل ةناغلا لعجو « حو داري امل « ةقبسلا

 هلوق اه ديج 5

 ها ك7 ىلا نفانيف "لو

 حساموه "اعنا اك رآلاب مّلسمو ١

 انئنب ثيداحالا فارطاب ان ذخا

 طابا ىلطملا قانعأب "تلاسو
 0 1 ا تراك نبإإلا نأ وه::اذنبنا ”ضرغلاو

 0000 11 ل ف ةنيالتو نيلي ةيئاستعا مم ةعرس

 - ترث مطابالا ىف
 ءارعشلا ضعل ةلاقام اهببرغ نمو

 ايسح عوردلا اوسبل اذإ موق

 اق ىلع ا ابحي



 3 فنك 7

 * ثلاثلا مسقلا غ*

 ( ةحقو ةئشح ىلا اهمكح رايتعاب) '

 نع تيرع اذإ اهتسح رهظي امإ ةراعتسالا نا معا

 انيط كدادزا ءافخ همشنلا هادراي اور. 8

 ملظنل دري راج عم ةغالبلل ةنمضتم تناكو « ةقاشرو

 هذه نم هانركذ ام فلاخ ام اهنم حيبقلاو « قايسلا نسحو

 تانابتع ذا

 ندع الو لن ىلا ةهلرمكت هيلا ) ةرا تا

 «ايندلا ةايملا ةرهز مهم جاو هب انتم ام ىلإ كينيع
 فنشلاو ايندلا نساحم زارحرال نيعلا دم ةراعتسا ىلا رظناف

 امنم دب رفظ اب ّمسشلاو « اهماطح عجج ىف كلاهنلاو « اهتحي
 بسانتلاو ؛ ةمئالملا نم « ءايشالا هذهو « نيعلل دملا نيبو

 ةايللا ةوهز ».ىلامت.هلوق اذكلهو «ةسايكلا لها لعب قع ال ام

 ايفو رطافدلا ةييو ىف نهعر للا ةزهرا اسس 0

 نسحو ةتراضع تبجعأو حتفت اذا رهزلاك اهتاذل كاردإو

 فصو ىف هيلع هللا ىلع هلوق اًباجيإ ابمظعأ نمو « هتجبم
 هناك لمس موا اةيللا ىلإ كدا سال ا ا



 ل عطرا

 ا ادب رح ناكل .« تحرااف» ةلوق ضع .اومصو اون وأ

 « عوملا سابل ا د لل لاف هرلو ف ايفون نكت

 ناكل فوكلاو عوملا ملت أرقاذافا لاقو | ءاحبشوت ناكل

 رع . درا حييشوتلا نمو ءاضي ا ًاحيشوت

 « رضي ١ 1 8 !ر | يه د

 هلوق نمو

 ةّرهزم نزحلا ضاير ؛حايرلا ىرقت
 00011 نانحالا ىف ؛ونلا ىرس اذإ

 « راهز ألا عم ضايرلاو ء شيرلا عم مهسلا كَ

 ١ انفو نوكب

 مّرك نينمؤملا ريمأ ةلاق ام ةدّرهلا ةراعتسالا حيلم نمو

 ةنع تكحنم ام بهو واف » ىلاعت هلل نت دمج هللا

 نفل نجلا ٌرلفو نايبقعلا كاع الا هناا

 تاوننسلا هيلإ ْتفَّدق » مالسلا هيلع هلوق ةحشوملا ةراعتسالا

 '0001 رج الاوان ةلاتداقتاو : اهديلاقم نودرألاو

 اهل احيشوت مامزلا نم ةمئثالب ام ةبقع دايقنالا ركذ اماف
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 نيب و عوملا سابل لاق ل و « اهقاذاف » ةلوق مثاليل « قولو

 اتالم ناك نإو معطلا نإ لوقت ان أل ءرفاثت ماغطلاو سابلل

 لاجشا :بتفانل 59 اراك ال ميكر كل ةقاذوالل

 عل 56,ندلا عيمج ىلع امهرثأ مومو « م فولو عوملا

 ظفا نم لصح مرج الف « ندبلا عيج ىطغتو سإالا
 ةلاب كاردإالاب فوللاو عوجلا ملا كاردإ ىف ةغلابملا ةقاذرالا

 « لامشالاو مومعلا ىف ةغلابملا سابللا ظفل نم لصحو « قوذا

 :ًاميج ناسا صحت نسابللا 3 - لو لإ نا

 كناال مسالا اذ تيس ام إف « ةحشوملا ةراعتسالا ام

 ىفاد ل 6 مل رفاو دس ا »تاق اذا

 ترحزذو راعتسملا ظفللا هدر 2 كيان الإ

 نم ةيزك نارا ل ازو « ةرامتسالا هده نيس

 عيصرت وهو « حييشوتلا نه الندا“ ةكالنا "نك ءاجزاوا

 ءاهضفنك لاا تاع مس ارملا لضم لالالا سو رج

 ا ا حييشوتلا ”قانقتشاوُ# حاشولا وه اذهو

 هرثإ ىلع لاق مث « ىدهملاب ةلالضلا اًورتشا » ىلاعت هلوق

 ركش ةيمعا مارقلا لهفل ,راعتسا "امان: كد تر اه »

 اوكلبف لاقولو « ةراعتسالل ًاحيشوت حب را وهو , هدكحو همزال



 ث افطا

 ىف الملا ىهاضُي + لشفلاو قلقلا لوصحو « لاما ةكرو
 اهنيلاء اهلا نودع

 ىنآثلا مسقلا *

 | هدر ىلإ اك راللا راع

 0000 الا راك سيلق ءرخا لل ظفا ريعسا اذإ
 0000 الا مزآل كذب وأ ذل راعتسملا مزال ةمسركلل

 « حيشوتلا وهف ىنأثلا ناك نإو « ديرحتلاوبف ل ناك نإف

 اا ال اشألا اذه تبقل' اهبإف ةدّرمملا ةراغتسالا امأف

 كلشي 0 0 لاطن الا 12 ا 5 00

 مزاول نع « ادسأ : كلوق تدرج دقف « هنن ناسرْفلا

 اال | اء اغا نم نسل اذ[ © ايمئاضخت داسالا

 لاقل كلين ةيرعتلا نمو.« لاضتلاو خاكارا نافرتلا عادلا

 عوجلا سابل هللا اهاسك : لاق ولو « عوملا سايل هللا اهتاذأف » '

 ا للأم ءاذغ ف خا م دو عقاب ةنرولكاو

 ىلإ لخواو نباسح»الا ق غلب قوتنلا :نال ف افاق هيل

 اهاسك هلوق نم « ماليرالا

 عوملا مْنَط لَ مل رف «اهقاذا » لاق مل هاراف لاقبال



 ب سو د
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 قبررط لك اراطا لاذلا لمشلا ءرهعبخا لأ قاتل يع مر

 نماقلاعتسللل ةالل طراق ىف مهول ذهن ترا

 ةياعر « لذلا ىلا حانملا مسا فانضأ مث « حراوملاو تالآلا

 نم ُهتلعج اذاو . ةغالبلا ليصح ىف ًاطارفإو « نايبلا ديزل

 تاكل“ ى ل ّى'ةقلابخا دارأ هل هنآ هرره نيل

 ؛مضاوتلاو لل ذتلل حانملا ظفل راعتسا « دلولا ةهج نم نو الل
 ةيطغتلا ىف هلابسإو بارتلاب هقاصتلا ىف حانملا ةلزنم ل

 ءندلارا دكا ةكيرعلا نبل ىف ةفلابم « خرفلل

 ىلاعت هلوق نيهبجوتلا نيذه ىلع ةهجون ام فطلأ نكو

 هذه نم رهاظلاو « فولخاو عوملا سابل هللا اهتاذأف »

 جرقكل مالها ال ىلامتهللا نأل «ليتلا ع 0

 ىف ةنلام ابيه نسابللا نامتسا ماو نيس ل ا

 نم:ةنم: راعتسنلل ام ريوصت ىف هولا نيك مييلع لاهشألا

 « كلذ ىف نايبلا ديزأ ةياعر « لاسرتسالاو رتسلاو ةيطغتلا
 ام نا وج موت ةواتسالا [نيفستلابل نيد

 فعضلا نم عوملاو فوللا ةدش دنع ناسنإالا ىلع ىري

 ؛ ةئيملا ةئاثرو « ةرفصلا ٌولعو « نوللا عاقتناو + لازهلاو



 ل سو

 | هنآ وه ةرير قو « لييختلا باب نم ةأعج نكحميف
 بابشلا 0 110 رك اع فاطم اذن | فلاخ نما تك

 ؛ ىوطا ب "1 روع لا فناج فايماتن# نما ةلواضغو

 ةهج ىلع « 207 ابصلا سارفأ ىرغع » هلوق هل راعتسا

 هناليمو هيعاود ةوق لاح ىف ابصلا هبش ن اك« هّرطو لييختلا
 "016 كيت لعار دش ىذلا نان الاب ءترطلاو وللا ىلا

 فناننإالا ةروصن ُهروص ىتح ةراعتسالا ىف غلاب مث ءدبرت

 هيلع اهعسا قلطاو ؛ تاود الاو تال الا نم هل ام عارتخاو

 باب نم هلعج نكمو « ةلمختلا در ايسالاب لال علت

 لصح امل لحاورلاو ا نافعة ا علا

 اللا ير ابعلا دنع ةيئابلناالا ىتوتلاو: شوفنلا ئعاود ند
 011 داق ألا هذه نع ىرغ#: لاق اذبلف "ىوهلا' ىلإ
 « لايملا ىف نيمجولا نيذه ىلع رت ل امرا الا
 « ةحكرلا نم لاذلا حاّتج اهل ضفخاو » ىلاعت هلوق « قيقحتلاو

 ل هللا" نأ وه 62 نقتف' 6 ليبختلا تان نم ةئلغج 'اذاف

 ظفل راعتساف ء ال مضاوتيو « ةيناج امل نيلب ©
 مح

 ةعلابملا قرر رع ىف لييختلا لع ه 4ب ل ء مانجلا
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 طرف ىف هخرفل آل اطلاك 1 ال لولا 0 1 الط 3



 ا

 'ءاّدب لب » ىلاعت هلوقك هيبشتلا لع ةلادلا "تاي الا « ةيليختلا
 دب 000 هلوقو « ءاشل 521 نايس

 لَو كلذ يح اولقو 4 كب رار سن ىلاعت هلوقو

 ىلاعت. هللا ىلع ءاضعالا زاوج اهداقتعا ىف قّرفلا نم ٌديثك

 ىتلا ةيلقنلا رهاوظلا نم كلذ ريغو « ةهملاو « ناكملا لواحو .

 ةراست لا هنيه ريهام مهن كاذب اهرهاوظ رمش

 هيبشتلا داقتعا نم سدوملا ةءدوا ىف اوعقو « اهلاح اولهجو

 ىف ببسلا ناك انهه نف « ىلاعت هتاذ ىف ةلال لك موتو

 ءةديس ةككر تاليووأت اهبف ميلف ةهزنلا امأف.« ةهبشملا لالخ
 اورفتغا مرج الف « ةيلقعلا دعاوقلا ربر قت كلذ ىلع مبلمح ىذلاو

 اونطفت يلو «نيهاربلا ىف ايابْطقلل ةضقانملا نم ًارذج اهل

 تيلي ىذتلا مده رثكأ أ نع ةينغ فيان كاسل

 ةزامتيب الاو ةيميتللا. ةراعتيم الار نيب : ةقرفتلا امان يكل

 ىلاعت هللا ةنوعع ةراعتسالا ماكحأ ىف اهركذنسف « ةيلايملا

 ىف 5 ةراعتسالا ىف لييختلاو قيقحتلا عمتحي دقو

 ريهز تبي
 :للباع طنا, ماس اع ا

 ةيلختاَرَو ابصلا 56 ىرعو

 #ى.



 5“ نضرب

 راعتسملا ىنعأ جاضيا لجأ نم هركّذو ءتقو لك اهيف هعولطل
 هتقيقح نايبو . هل

 قل ريع نأ رول ء ةبنضلا ةيلابللا ةرامتسالاجاصأو

 كد اقوم * , مولا ىف اهرردقت ةلايخب ةقيقحت لع الاد

 مهضعل لاق ممل ًاقيرعتو اهل ًاحاضيإ « هل راعتسملا

 اهَرافظأ تدشنأ ةشلا اذإو

 مفتت ال دف لنج رسلا

 ريهز لاق جةرامتسالا ف حييشوتلاو ديرحتلا عمتج دقو

 000 0 اثلألا درع دس الا ةروصلا هروص انف
 0000 لا لاك ارزق ءدحالس ىق ةلوشلا ديدح هوكي

 « رقت مل هرافظأ ذبل لل » : هلوقن اهحشو من ءاهرم 0 يك

 ( 11 2و تالا ىاذ ادسأ' تن ار » اذه ىف لاقول اكو

 نالف » موق ةيلابللا نموا: ةحشوملا ةراعتسالا فاب نم ناكل

 هنا ةراعتسالل اليخت ناك« ايلا هيف ةيثلا تيشنأ

 أهل لعج - إلا ىلع اهني رضوا اودع ىف ململا هله

 00 1 نبو : راكي و: قييغتا نأ دادزل يلام



 ا وسو

 كلوش زان شرف لع كلوش زودبلاوا راقاالا ىر الباع
 ةفص نم 'مالكلاو ليلا ىلع نوكلا سيل هنأل « ملكت
 نم :ةانزك داما وها لسرتلا' نكت ناار ودمار انا
 قكلافا هكا ياا كاع حيضوتو هل راعتسملا نمأ دقو

 ءارعشلا ضعد هلاق ام ةراعتسالا

 اهب ىفكشي هفك ىف ةقعاصو
 تا ل

 0 هلوش ةبقع فيسلا 0 ةقعاصلا راعتسا اماف

 دارأ احس حم ءادعالا سور سناللو لست لا

 هر 1 ًاحاضيإ « عباصألا 8

 نما هدارأ ام لك لاد كني رق كو كل 9 0

 مهضعل ل وق اهقئارو ةراعتسالا قئاف نمو « حودنملا اذه فصو
 ايل ناكل كا

 اما الا دا

 اهنا قبر نأ ركج مسك

 اهيف علاط تقو لك ىف ردبلاو
 انني اهنا راد رسما لل



 ل سلا

 *« لوألا ميسقتلا +

 ( ةيلاحتو يح لآ اعاونابتعاب )

 00000 لا لفألا رك ذل ل رأ يقف ةيقيقحلا امأف

 ا ا نوكي نأ ال طئاتلاو ادسأ :تبأر : كلوقك

 ١ در وأ: كيلا ل لل

 ل اعنملا ١ 56 اع كلذ دعب أ مث ةراعتسالا 0

 0000017 ذأ تيار :كلوق ةلاثمز اذهو « هلاح تصون

 رحلو « 'دافذولا هاب ىلع ًارحصو « قلبأ ٍسرف ىلع ًاردبو ء وكلم

 0 ملكت مك رديو كو هئاضق ىف ثفيحبال مع

 0 000 07 يفع ومالا هل ا املا

 "ا ار كلف اذ ل كنال املاح حاضيإو  اهرع 107

 0000 | ادكلا ةضاصتخا ةراعتسالا ”قلطم لصح دقف

 0 0 لع تلق ال م 0 ةراعتسا هدف د ا

 | 01] 1 سولملا سيل ذإ ء داس الا < نع ةتاصف ؛ كلم

 0000 11 1 اذ لجأ نم كلذ ءىجاغإو .ءاهنأش نم

 0000 1 أر كف اذإ اذكهو 2 درع ست هذهو

 2 رودبلا ماكو راشالا 2 تيب دقف ١ مكتب ما ردبو



 3 فطا 7

 هل ًادلو رب مهضعل هلاق ام ةراعتسالا بيررغ نمو 0

 ردتسد »ل ىصم ردا لدم

 رارس تقول لبس و ارد ظ

 !' هنا ايت الا

 ناب 1 نط
 0 ا هباَرثأ نم ل

 اهشألا 0 تلتسا ةلقلاك

 0 همك تازاعتسالا| ةلثمآ ف دما[

 * ثلاثلا ثحبلا
 (ةةراعسالا انما كر

 فقع ىلا اياد راشعأا ة ل را درا د

 رابتعابو « ةحشومو « ةدرجم ىلا اهمزال رابتعابو « ةيلايخو

 ىلا [ًذامتسسا ةيفك رابعابو :ةحشو .ةح حا نا 0
 كلذ ريغ ىلا « لوقعمل لوقعم وأ « سول نس 2 ال
 0 تايسقت هذبف « ميساقتلا عاونأ نم

 لاهنت هللا ةنودع هتاتماو ابنم دحاو

 با وهو دسار طاش اي كلا داون هاك رطل 0
 ىئاهملا 05 نسحلا



00 

 ناح

 هناثب سور نم اهآبح لب

 الوئسن ِداَدلا للح نمو ًاشير

 لكل ولك لك وش توف
 دمتم لضفم» لك |! قاذكوو

 ا ل اشتمل ىو

 اليهص نهرب صو ةمالقأ

 منا راغتساف اهحيلمو ةراعتسالا دّيج نم ا

 داذملا داوسل « لؤصضنلاو . لمان الل شيرلاو « مالق الل ليلا

 ريرصلا لعجو مالق الل دايملاو « ساطرقلل ةبلخلا مسا راعتساو

 غلابلا ةزاعتسالل حيشوتلا نم ادعو: ليا ىفاء لييضلاك

 ظ ظ ءارعشلا ضعد هلاق ام كلذ نمو

 ظني ةينلاو مون ”شيملا
 ص راس دن امس راو

 0 مكبر ام 0

 00 1. نم ونسب راع

 اوثرداب و بابشلا َلْيَخ اوئطكارتو
 - ١ 3 نه سس 2 0 ٍِء
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 7 عمدلل هاا ”ةلعح رطملاو 6 كيلا ةراعسا 1 ةلقملاف

 ىذرلا فيزرشلا ههلاق ام كلذ نمو

 قلو نينارملا مسخ 1

 ركل لماخلاا د نم ىلامللا كتْمَز

 ىقتن,ثيح نم مهسلاتيقتا كبهو

 ىردن الث يح نم كيمرت ديل 0

 « مهفارشأو سانلا ءاظعل ةراعتسا « ىرآذلاو 'نينارعلاف

 ليوطلا ليللا ةفص ىف سيلا ءىرعا نع درو ام كلذ نمو
 لكلب انو اراغأ ل درأ) 0 هه ىطع اند علق

 0 يلصلا منا هل راسا | ا ليلل لعج اماف

 هلقثل زاحي اللا ابا 6 هلوطل ةراغتسا 6 اطل هلعحو

 هل ل رفا مظما ء لكحاملا راعتشاو ؛ هئاطلو

 ليللا روصف ؛ كرب اذإ هيلع دمتعي ام وهو « ريعبلا لكك نم

 الا ىطمصلا الع هل صل كش © نا

 ةنآ ليحت نأ داك ىح لكلا تلتو ع للا ا

 كلذ نمو اهناخو ةفافمدا 1 نم وهو « ريعنلا 7

 مهضعل هلاق ام 0



 “ دةفط

 مضت كيل مويشلاو مدقتلاب 2 ها اردعالا ف ةءافك

 ةصخ ثيح « ةّبصَملا قرع هيف ضني الو دس 13 لئاذر

 د لثاضفلاو ةفرشلا ل ا هللا

 ' 0 ءاا عونلا )

 ىلتملا بيطلا ونا :هلاق ام كلذ نم ؛ةبرعشلا تاراعتسالا

 01 زاب لو بازل اتمنا« تسر هل متن اب نكون اف
 مشح اههش نم اهلل ةابم الو * دبل هعرد نمل 0 هالو

 0١ دالطا رافتساو اًينارغو ةراغتسالا عيد نم اذهو

 ل لل هراعتسا زابلاو انا 5 2

 نم ءاسنللو « ةلتاقملا لاجرلل ناتراعتسا ةاهملاو ءريزه لاو « ًابراه

 005 000 222 هاو ةنقولا ةدش ىف ةئلابم هذهو « انابسلا

 لاقف فلا ةفص ىف ءاارعشلا [ضعلا نع درو

 ا 0 داع دهع نم #* هلق ةعدقلا هلئامح تاه

 اضيبأ ىنتملا لاقو

 اليحر طيلخلا مزع ْنِإ دللا ىف
 اا دا 2 ب داو رطل
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 تؤافتلا نم نيمالكلا نيبام زادقم فققاولا اسر ظناف

 ةقالا' لمي يلع لتمادم نيمو رايس 0

 نوكي الو« نابسحلاك رعلا سيلف « ةقاشرلاو قنورلاو ةفاطللاو

 نايعلاك ربما
 « رطملا فصو ىف ءاحصفلا ضع. هلاقام كلذ نمو

 ىلا ' كيماقلاك فش ذيغ كارت ا ضراع 8

 رجنعلاو . هيلاّرع ”ماهغلا ا قاف لضفملاو نقاشا

 0 رم لع كال قلق . ةضام تس

 ا نينمؤملا رم لقوا تيتا تمديمو ءوذملا نورا

 تاحيبلا كتجر لئلع رشلو  ءاهدسالا سس 005

 0 000 قنوملا تابنلاو « قدغلا معيب رلاو « قبل

 هلي ءامس أنيلع لَن أو « تاف دق ام درتو تام ديا

 ان رطل زفحيو فدو ا ف مفاد ةلطام ارا

 ءااتر رع الو ءاهضراع ماهج الو اقرب بلخ ريغ ءرطقلا
 ع لا . نتمنا ءابله د نانش اذ

 هفتمو لع انتقل ادق لحناو "نعم ذيك كد نأ .كشل 5

 غلاب فيك« نيمالكلا نيبام ْلّمَأتو نيفصولا نيب ام رظناف
 هيفف ردقلا اذه ىلع رصتقنلو « داجاف راعتساو « نسحاف

 ل



 ا ب ت7

- 

 ىف نانولثن م © باتل غاي ىف نانّولت اما اتش
 سيح ِءانق سبل دق امهدحأ ناكو ء باتعلاو مرجتلا نو

00 

 ىف جرخ اذهف « هنسح ىف امهنسح ىلع ديزم ال از اقمالا
 0 ال111 نذل فول ىف قحاو هع ادخل ةرمخح نلف تو

 000 11 وارقام نينمؤلاا اريمأ ءالك نم راد

 ةفص ىف هلوق كلذ نم « ةقئافلا دصاقملاو « ةقئارلا ةراعتسالا

 اا هب امسو هّيط نم ةحانج رشف اذ :هيف لاق سوئراطلا ةقلخ

 لكم 3 لاخت « ةينوث ا ئراد علق 0 هب جلع
2 -_- 

 هسوعتو هتاراد بيجي نم هيلع 6 امو ةضف نم ىرادم

 8-5 اهنةتيتع تزف ا 4 فو نامل لعلاج

 ةتلكاش نإو « عيد و تلق ضرألا

 ؛ لكلا نيجالاب تم دق « ناولأ تاذ 0 ىلا

 بصع قوم 56 راع ثوم تلق ساالملاب ةتيهاض 1

 رج كترأ « هبصق تا رمش نم ةرعش تحّشصت اذإو « نبل
5 

 000 0 0 0 1 ا

 . نونلا حتشب . هجنع (؟) حالملا . ىرادلاو . ةنفسلا عارش علق 00

 ا د ةففلاو اهلا نتك اولا © راقلا ()'هتفرذ ”ةلدج



 0-2 ا

 ضر هنالك كادر درعا بحور هتاتشال رك هلع

 يدا اا 1 الجر مثربتخاو ؛ ًادحاو ًادحاو ةلاجر

 ةقئافلا تاراعتسالا نم اذبف « ماضُمأ

 ىف فطلأو قرأ وهام نينمؤملا ريمأ مالك نم دفا

 م..ةيواعم هب بطاخم :هلوقا زم اذهو ا ادغا نم ةواتسالا

 نم هيف تنأ ام ”بيبالَج كنع فشكتا اذإ تنأ فيكف

 ع أف كنعد ا تعدو « اهتتيزب تحب قا

 كّفقي نأ كشر هنو ءاهتدطأف كترمأو «اهتمبتاف كندأقو
 ةييك جنم هلم كيتي ال ام ىلع ةنقا

 كنإإف « كيبل هفرالث زيموييفاطاتهانخو لل

 «المأ كيف غلبو ؛ ن2 أع تنم فاط هلا مع دع ل
 مكاو قل ها

 ىف تؤاافتلا نم نيمالكلا نيب ايف هرظن نظانلا ن
 3 ا 5 دجيفنإف اهي 1 فيطل

 رصملاب ةكردم ريغ
 لجل نيدلوفصو ىف ءاحصفلا شن لاق امرشللذ نمو

 الو « نينصغ ىلع نير دب ؛تبروه دقو : لاق امهبحن ًامرغم ناك

 « نانثا ىوه لمح اذإ 5 « دحاو ىوهمم فقل ةقاط



 0 ا

 ام مالكلا ن م مهعول د عم 2 قا ةنع ا ووطو احلم

 م ىلع ىردأ تسلو « هيناعمرصقأ غواب نع ٌرصمبو هينادال
 نم العأ مرادقف « هرمأب الهج ناك نإف «ةنع مهضارعإ لأ
 )000 ارح لك نوصضاّوفلا توا كلذ لثمي اواهحم نأ

 « تاهيبف , هريغل ةنع ةانغتسا ناك نإو «اهبمولع ىف نورحبتملاو

 5 ناقل نم ًاصحلاو ؛ع الا نا نا تايم

 رونو بيلا 578 نيب ام ناتشو « ناجرملا زرخ نم توقايلا

 سيللا لازو ”ءالظلا لسنا سمشلا رون رهظ ىتمو « دقّرُلا

 ) علإرل عونلا (

 ( ال1 لعاو ءانلبلا نحةدراولا ةراعتسالا يف )

 ما ا الأ نمدروامانهه رك دي.انا

 ريمأ مالك نم ةنزاوب ام ركَّذنو « ةغالبلاب فصوب نم
 نيب ام تأوافغ رظانلا ققحتيل « ةهجو هللا ا 0 ولا

 000000 دل و هانع دا ام قادضم فرغيلو « نيمالكلا

 اهترّذعل أو اهتدجبل نبأ راص
 قارعلا همودق دنع جاَجمملا ن ع ىوارام كلذ د

 ةتانك لك ناوريه نب كلملا دبع نينمؤملا را هن هلق

 ءالصن غاب ءا 0 از كادوا دو ع ابو
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 ةسلار فيا" معربا 0

 ؛ةيضاملا هتك :زع ذحشو ءةيفاصلا هتركف لامع رظانلا لعف

 ةبناج ىمحو « ةيمحلا ناطلس هسفن نع لز زعو كلذ لعف اذإف

 انياو ء هيف ةئيزو ولئن طلو أع ةيبصملا بادهأب 507

 2 لاني ا قولا مالكفنأ هل 2

 نيضرغل الإ نينمؤملا ريما

 لو الا ضرغلا [ٍ

 0 همالك ل ماير ال ة هح 3 ل

 ما هلاثع كاد مسد

 اورخ انو مادهو ءاو ريو نس

 تارا

 زاوخنالاو « اهرارإل 0 ا . ادابحصأ مهتلعأ !

 همالك نع مد دق مارت كلذ عمو 4 اه راوغأو « اهلاوغأل



 3 فل

 ىف نم مهنف لازال هنأ يوب ةسائالا ءاقبلاةرامتسا ةيرخآ

 ”فيكو ٌرعو مالسالل عفن هتايح

 !ظلسنلا تاع لعأ ءالسلا هيلع همالك 0

 هودع ءاقل 7 ةداسللا هيلع هلوق 71 « ةغالملا تن م

 لِجاَرَ راع 5 ”نشلا زادك حرص دق ملل (

 نذل 0ك يد( يملا نار ابا نائف نائم ألا

 مظنلا نم هب اصتخا ام ىلع امهف لا ا اعدك او

 ةميش نار دش ال « ىتاعملا ةغالبو ظفللا رصقو « قاسنالاو

 ىرأ اجا

 رك ذبو ةبواعم هب بطاخي اللا هيلع هل رمد

 حايتجاو اني 0 لق ا مث 0 ها

 0 ال انب اولعفو « مومحلا انب ارت العا

 اا 0 ا (يرامطاو < قرط ان وسلحاو ه بذعلا

 000 يذلا ىلع انل هَل مزعف « برحلا داب

 ان رفاكو هلا كلذ ننس ., انشمؤم « هتمرح ءارو نع ىرلاو

 ا ا شارق نم 26 قم لصالا نع ياح

 ناكع لتقلا نم , هاويفا 4 ةناوأق موشن 01000 ةعنع فاح هيف



 ب ماو

 ىف ىقر دق ىذلا بلقلا ن نموبف « ةمذولا بارتلا « مالسلا هيلع

 غلابم هناا لع ةلاذ ةراعتسالا هذهو“ ةغالبلاو ةحخانضفلا قاع

 : مهعوت# - ةياومتلاب ةفأشلا لاي 2 م ربادلا مطق ىف

 ىف ةتائق اينافر ام نيئمؤملا 7 1 5 ؛ ٌمردقل ةناهرالاو

 ناسخ را مظعأ ءاثلا يدوخ

 رعا» ةرصبلاب هلماع وهو سابع نا ىلا ةباتك كلذ نمو

 انه ثداغ نفلا سمو يلب 1 1

 دقو ..مرشولق نع لووظأ ”ةدتعأ لاخلاو «٠ ميلا ناك
 ما هواك كتطافو ميغ كا كك

 نار اهتم قرش لب ا نارا محل علط د 4 مهنم بخ

 ةراثإو « ىلاعت هلل سحأ ةفلاخو رورشلاو م م 1 ناتغيلب

 ناسحإلاب اهلهأ تدافن هلوقو « قملا مامإ ةيصعمو « نئفلا

 ؛ مهوأق نع فوأللا ةدقع للحاو هلوقو « ةراعتسا « مهلا

 ىنغلب دقو هلوقو مبرطاوخ ربرقتو محل سنألل ىرخأ ةراعتسا
 ةلاوو قدلخ الا تونر كرا ةفكحمل | اغتسل اع ا

 سقفنلا قيضو ضارعإالا ا الا مهيلع كتظلغو

 مهل ملط الإ مجن ' مهنم بغي ل ميك ىبب نإو هلوقو « مهيلع



 كا بح

 راعتساو « اهيلع نوُنمَْبْماو ةعيرشلا مولعل نوظفاملا من ىل
 الا مولعلا ىف لئاضفلا دجوت ال هنأ ىلع هب لديل باوألا

 قّؤن ال هلوق راعتساو « امل باوب الإ ةلزتع مهنأو ءمهتمج نم

 000 ا ]نا لع هي, الادب « اهلويا نمث الا توببلا

 5 هتقيقلل لاطنإو مالا 0 ةفولأملا ةدالا :زلخ مثريغ

 لع دهب 01 راس ناك امان د اه ة اوفر انتا,

 «قراسلاكء 1 ادعو 0 مريغ 0 لك نأ

 0011 دال طافل الا هده راعتساف ملل ام 0

 0 0 فرس دال كلذ نمو ٠ ىتاعملا كان

 تشع نأل وللاو ا لاع ينوُقو هك 0 00

 رخآ م6 ) ا ماذولا مادا ني مهضقتأل مل

 ا” داك لك دلل قيلوفتلا زاشتتاف' « ةمادولا تارتلا د

 ال011 ةلطا دم“ ةللطلا رهو غ ةقانلا قاوذ دخلا

 ةايكتحلاو 0 ونام 0 ؛ ماحالا ضف مهضنفن ال

 « شركلا نم عطقلا ى ماّذولاو ءباصتقلا وه « ماحلاو « مهب

 اضفت اذإف ل لع 2 وبلا ؛ ةيرعلاو « ةمذو اهتدحاو

 هلوق امأف ءاهنع هاصقأو نوكي ام عرسأ اهنم بارتلا رئانت ماحللا



 لا

 000 00 3ك يعطل ةمازخم لاظلا ا

 معأ 0

 « ةماظلا 000 ع, ندلا ىف أهعقوم

 : ثالث تاراعتسا ىلع تلمتشا دقو « ةغالبلا ىف اهمدق مسرأو

 نلاق ىف اهعشوت َبَجعَأ امو « لهنملاو « دايقتالاو ٠ ةمازللا

 هئالي اع ةبقع دايقتالا ركذ امل ةنإف « اهقايس نحو اهمظن
 اذهو لبملا نم ةبساني اك ةيقع دورولا رك ذالو ءةمازلا

 ةرافتسالا قرأ نمو ء ةرهوج ةقيقحو م يشوتلا 005
 نم هدالوأو هس ىلا هب ريشن : مالسلا هيلع لاق ام اهفطلأو

 لا رلا ال ؛ ْباوب لاو هئساو راعشلا ند

 «باقراس يت |نايويع نم لعانأ نق ءابلو 0

 نم هلعسراتعا او عوودقلا تالكملا ةةهربز ك2

 لهأ ضف رولا 1 هيلع توطناو ىناعملا

 فرشلا نم مهنناكمو ىلاعل هللا دنع مههجرد ولعو تببلا

 لك ىوطما ءاقنم مهناكم بْرقو « هيلع هللا لص لوسرلاب

 نامل: قلع ها لدن نانعلا ناهسافاك ةيح هناا

 مامزلا اهم دشي ريعبلا فنأ ةرتو ىف قل :لم ةقلح وقال
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 5 لا

 عاطقتالاو ِدْيلا نم امهني امل امالغإإ كلذ راعتساف « امهمارين
 كلذ هءارو اف « نددلا ىف ادعابت اذا امبمال لاوح الا عيمج ىف

 نا ىلا ةراشإ اذه ىفو « عاطقتنالا ىف مظعأو كانك

 هيف قارتفالا ناو « نيماسملا نيب اهف لصولا مظعأ ناميالا

 00000 | د راثلا هلا رامتسا اقوا مدس, ةللغؤاالا
 اوُدبق » هلاو هيلع هلا ىلص هلوق كلذ ن نمو ؛ ةديعبلا ةنكمألا

 'براطتلا « شحولا رراراك دبا اذ نفر كوالا

 000 نافنلا نم ايف ال ةيشحولا :تاناوي ىلا لهو داحإ

 نكت مل اذا.ىلقلا نع تاظوفحلا هذه باهذا دورشلا

 ةنوبنلا رابخألا هلا نال ندا نب مف د

 فيرشلا ديسلل ةءوبنلا تازاجملا ىلع ؛تفقو دقو وطخلا هل

 5 ناجعلا بجعلاب أف أ ةلفلو ١ صان / نب ىلع

 اا رج ااام لع ةلالد ةمالك ىفو «بابلألا

 اهمواع ىف هرحبتو ةغالبلاب ةطاحإلاو

 ( تلاثلا عونلا )

 هللا مّرك نينمؤملا ريمأ مالك نم هر الالاف

 هللا منأو » مالسلا هيلع هلوق اهبرغأو اهغيلب نف « ةهجو
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 نم اهيف ل « مهلاوقأ ىلع اولكتن الو « نيكرشملا ءاو اب اوديمال

 نإ » « مالسلا هيلع هلوق كلذ نمو ءرّرْعلاو ركملاو ةعيدملا
 تتمع اذإ ارجل ايران مدام نبا ناوض اف ير ا
 ديلا العلل تلد وا خيشتنتو ”هانيع يع 2

 نابئذام » مالسلا هيلع ةلوق ةنمو 3253 راو بتل فاذا

 تان قسدشللا نم أ كدحأ ةبرز ىف نايراض

 لصح الل امموارض مغلا داسفإ ىف نيبئذلا راعتساف « نمؤملا

 لامعألا ىلع ةقحتسملا تانسملا طابحإ ىفدسملا ةءوقع نم
 نيذه عارسإ ةلزنع طابحرالا ىف ةعارسإ نآديرب « ةملاصلا

 ابيرغو دكا عيد نمو « اهلتقو معلا كالهإ ىف نييئذلا

 مظعأ نينعَرَج طق دبع عرج ام 00 هللا ليص هلوق

 القي باطن ع أ ماحب اهاقلي ظيغ ةعْرَج نم هللا دنع

 ةسسدالم دنع ناسإلاا 3 الي ةعرللا راسا ليج ريصل

 0 هذه نا هر م نازح الإ داسئاقمو ايلا

 ىهو ؛ هبرشش دنع هيلع ةعرملا قت ام هيلع عقتو بلقلا صخت
 ءوايك ذالا“ اهلل ازرظنإاو :ةسايكلا له, هلقطي ةفيطأ ةراعتنلا

 ىءأ يت ال: ةفاكتلاو :ةرمؤملا ةيامالشللا هلليلغ هلوق كلذ لو



 ا

 اذكمف )»ع ادإو نممحرلل 2. 3 ع لابحلا 1 نر

 نوواغلا مهني ءارعشلاو » ىلاعت هلوق اذه نمو « اذه

 ةيدوالا 0 )»ع توي, 0 0 مهما 15

 ! ةعوبملاو ممدنفاب اموصخلب ىتلا ةيرعشلا دصاقملاو ىزاغمال

 قرطلا ةهلئود هبدو الاب 5 ل رو 6 مراكفأب

 6 هةر ةركفلاب جرختسل ما ىلاعملا 1 © كلاسملاو

 ا 1 قل دو الا تناك اذبلق ء«ضومتو افشل امهشو

 ردك تاراعتساا نارشا فو

 ا ا! راجبالا ىف ةراعتسالا يناثلا عونلا )

 ركذ نم اورثك أ » هلاو هيلع هللا لص هلوق كلذ نف

 ) ؟كيلع 1 لا طر ذا 3 رف تاذللا مذاَه

 رهظ ولو ءرك ذلا ىوطم وهو «توهال تاذإلا مذاه راعتساف

 ديلا نك ةراعتسالا هذه ىو :. ةراعتسا كانه نكي

 ظح ةعانصلا هذه ىف برض نّم ىلع هلاح خي الام ةفاطللاو

 رءاقتلا حدقلا اهف هل ناكو رفاو

 رانب اوكيضتسنال » هلاو هيلع هلل ىلص هلوق كلذ نمو

 ادا ١ ةروشلاو ىازلل زانلا 55 ناعشناف .( نيكشراملا



 ا بوس

 نيذللا لالضلاو رفكسلا نم سانلا جرختل لاق ةن أك ىدهلاو

 راما كا نيذللا ىدحملاو ناعرالا ىلا ةماظلاك امه

 يك هيبشتلا ع رسب ليبق نمناكر ظَأ اذإف «ركذلا ئوطم هل
 هللا دنعو مركم اوركَم دقو » ىلاعت هلوق اذه نمو ُهانلثم

 قوكي عاف لابملا ةنم لور مركم ناك نإو موك

 نإ رده لك فضلا لال ارق نم ةدارق ىف تراس

 راعتساو ءلابشل نس لور ركل ل ارا ارا
 تازيحسملا نم ؛ مكاو دبلغ هللا لم لوسرلا 8 اا

 ناك امو ىنعملاف « هتوبن ىلع ةرينلا ةحضداولا الع ألاو ةرهابلا

 ةقاثلا ةرهلا رفا هده ها مهي ذكتا 3 مهعدخ

 نم ةءارق هلع مان م الاب خوسرلا ىف لايلاك ىعلا للا

 هيف ةراعتسالل هجو الف « لوز « ىف عفرلاب « ةنم لوزنل » ارق

 ءريثالا نبا هلاق ام اذه ء اهتقيقح ىلع ةيقاب نوكت لب لابجلل

 نم أهيف زاجلا لوخد نكمي ةنكل « هيلع رابغ ال 2[
 قارغإالا نم هيلع اوناك امع ربخأ ىلاعت هللا نأوهو ءرخا هجو

 لوبسرلا/هن< اجامل اراكك الالف :ةغلاثملاو 'ىدكتلاوا هر 3

 هذه شحافتو ةلاقملا هذه مثش نم لوزت ىساورلا لابجلا نأ
 اوهنوفت نراك تاوضلا ثعت لامراة



 3 لل 0-7

 "001 ةئلالاو ءسابللا ىف قوذلا ةراعتسا ةيناثلاو « لهألل
 |0009 قولا ىف سابللا ةراعتسا ةعئارلاو /غوملا ىف سابلل
 ءهب ءافخ الام بسانتلا نم اهفو « ةمئالتم اباك تاراعتسالا

 آل, ةقدرأ قررا نم ءادغيلاو « نمأألا زكذ امل
 اذهو « ةغالبلا نم كلذ ىف امل« ةقاذإالاو « فوكو « عوملا ف

 0000 ا نا[ رهو + ةحكرلا ةرامثسالا مشي مونلا
 هلوقك اذهو « ةبسانمو ةقالع ىلوالاب امل ةراعتسالا سيقع

 ا( ءاردلا راما الذ ؛ىدلاب ةلالضلا اونتشاد ىلاعت
 معز لقوا قب امل ةعالملا ةباغ ىف هل انا ناك ال حرا

 000 اكل ةراعسالاب ركتإب ىجافللا راسا هللا ثبغ

 تبا راطتس الا د نم ةراعتسالا قلع هيزنملا ةراعتسالا 0

 لا وه ىدم الا ةلاق امو « ةلاقملا هذه ا هيلع 0

 دلاراتمالا كب كا ةحشرملا ةراعتسالا هذه نإف « هيلع

 ' ىف اهحضونسو نايبلا ءاماع نم لصمم لك افرظتساو « ع ا

 ىلاعت هللا ةنوعمب اهيلع دهاشلا درونو « ميساقتتا
 كنلإ ءالبا ةتاتكرو ىلا د ىلاعت هل هلوق كلذ نس

 000 تدادلعلا ركونف «نوويلا ىلإ تام ضلا نم َسانلا جرت

 ةلالضلاو « ناعرالاو رفكلل ةراعتسالا ةهج ىلع ناك اإ



 © لا

 * ىاثلا تكلا

 ( امهف ةلثم الا داربإ ىف )

 قئاقحلا ريرقت ىف تايهاملا ُولَي ىه ةلثمألا نأ معا
 ةيهاملا ىف .انمالك ثان لع اهانوروا اذهلح الف ا

 ل نك هدرا < لع كا نم هدي رب اهف الا حضتيل

 ةسّج عاونأ ةراعتس

 ( ةيتارقلا تاراعتسالا لوألا غونلا

 0 نأ س 0 دك اكف ةرايلالا 6 نم نأ م

 كداذزا ءانع دادوا لك“ ركذل يرام هل فارما

 ةكيشتلا فرح ةراكشالا لع هطفأ نِإف 4 ع ةرامفلا

 : ننال ويش عرار ؟اةتل اا كل

 ءاههاتد تاتو(

 0 داعم كا مكرسل هلوق كلذ نم

 3ك ناكم 0 0 اهقزر اهم نمط ةنما

 ل رظلاف )» فوكو عوجلا سانل 2 اهتاَذَأف هللا أ

 تاؤايكم دا مكلتلا ابلا تازاجا نم "الا هذه هيلع تلمتشا ام

 "ةيارفلا ينم نواالا ءانكرأ تارا كايكف كس ملا
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 | 1[ دسم تال نم اغلا نألد ىمملا ةهج ىف ناك

 '0000 انو« ةفلاك رغاوما ءدنتألاا تا سز
 01 ةتازامللا لاتشا نإ : ىاعملا ءاماع نم قيقتحتلا ل انعأ

 لاش ةناف اذملو « قئاقحلا لاعتسا نم اقل 4 ةيدأت ف غلب

 1 ليل لاقي 1 امواج هام كا

 اليقكا ةمكنل نه لادجلاب دارلا نأ معاذ معذ نإ

 ىا «انانإ ن 0 دابع م َنيذلا لل ىلع لاع

 ” لا نوكي ادن 3 فا وا ورللا اسلوب اومن

 اذإ « هللا دبع ىدلو 0 سا عل

 ء مسالا اذه هيلع تعضو

 ظ لسن الاانا ها

 اذه لجأ نمو « مهل اك لاو 0 هيون ةفصاا 2ك المل

 ىلاعت هلوق قاتلا مدا ”قالطإ مج نم ردص 0

 ا 5 5 ]1و © نونلا و 'تائبلا هل مأ

 0 دانتعا ريغ نم كلاللا ىلع ةنونأ الاو تانبلا ظفل قالطإ

 ؛ مهيف امل مداقتعا 1000 مييلع ذاكتإلا نك لا
 د أم اذبف « عبقلخ رفا رل ىلاكت كلوت كلذ, تاانشنو

 لدا ةراعتسالا ةيهام ىف هرب رش
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 هذه نم دقو لع لادارة إطل ركشلا تال ىلا ١
 الف « ةقيقملا هذه نم ًادحاو ةبشي ديز تلق اذإف « ةقيقملا

 ىلاعت 0 نأ هيسفلا ف ايرطتحلا نلت تقرأ ءاقزتفلتا هته ةقلاج

 « ةواشغ : هراصنأ ىلعو مهععس لعو مببولق لع اللا متحد

 باب نم ةلعج نكميو « ةراعتسالا باب نم هلعج نكي
 ةلآ روم ف لغبحلالا اي هوت ادام نال ناس

 انمالك عومجش نم لحنيف ؛ رعأ لاو , عام مرامإب ل
 هادي الانيومتلا نآواهيعتلا ةاذأ لا رمال اعنا

 انو وشو اسوا لا ىو مالا 07
 ةراهتسالا ”ثداؤرا ءافَخ هييشتلا دادرا كف 2 اع ات

 ةةزاعتسالا راما تنعت ةييستلا شم لي الكرد ناشر
 داعم ع مارا 2 اال

 ةنوعك نا 55 دنا ةلاشر لبق نه انكار د ىتلا ةلثمألا

 ىلاغت هللا

 *« ةقيقد “٠
 كلوق لثم ىف ةراعتسالا ىف رظنلا تققح اذإ كنأ معا

 امني نوكتلا نأ ءانظم رباح ةارمبلا قداس هع الا
 مد
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 تقسو سجرن نم ًاَولْؤل ترطمأف

 درللاب بانعلا ىلع تضعو ًادرو

 "1 [ الها منعو ةرامثسالا قرر نم لاح دعست

 11 ١١] لع نم قل وللاك امد ترظماف ثلقو هيف هيشنلا

 قاتسأ بانعلاك ةبوضخم الا نك الع تلو

 "0 0 نأ نع الصف الضف مالكلا نم اَثَع ناكل « دّربلاك

 ةادأ وهل عم ًاقستم مالكلا ا ىتاثلا مسقلا

 دس الاك تاقول كلن إف ؛ كدا د دانرعتا اذهب باقلا

 ىرتحللا 1 أديدس 000 ناك

 نج د سعت كراس تفسد ذإ

 ناب وضع قلل ىف تلامو

 ف كا سمشلا ءوص لثم ترفس تلق ول كنإف

 ءهتغالب نع مالكلا جر ملء نابلا نصغ لشثم فطعتلا

 0 ناك نإ محلا :ةذيطأ ديز انلوق نإ ليق اذه نعو

 نوكت نأ“ دولا ديز انلوق ناواع ناو« :راغشالا باب

 كليا نا افتايطإل لح افاكلا نآل «ةييقتلا باب: نم

 دسأألا ىف: اللا نأ امهنيب ةقرفتلاو « ركتلا نود ماللاب
 ةصوصخملا ةقيقحلا هذه هبشي ديز تلق كا [ندنجلا



 ا

 هنن الا .ديز اللوق نم موهقملا نآ يه 2 ةباكلا هيكل

 ناك اذإف « دسأ ىانأو.ء دس الا عبيقل انلوق نا ىبنلا ل

 نوكحب انيضق اذإف « زاجلا ىف ةغلابملا ىف ًادحاو امئوبفم
 ريع نط كلذك لحاالا"نوكم!نآ نمو تراس |

 نم بيذهت لضف عم نيقيرفلا مالك ىزغم اذه « امهنيي ٍةقرف

 ىلا 0 ليصفت اندنع راتْحْلاَو ؛ انما شرك هل

 رميضملا ويبشتلا لاق نم ناك اهريلوهرل] لش لا

 "هلا ولذع نلف فس ديزو عدس الا فيو :ةنلوتكا

 نيمسق نم

 هم[ مالكلا 52 مسقلاف

 جرو ها هر دق لذال هششتلا هلا لوبلظا اير دم ولف حراس

 ةراعتنلالا تاب نم وكي هلاح اذهااقاب وتالي ةحا 3

 امل ضفخاو » ىلاعت هلوق ةهلاثمو « هيبشتلا نم هلعج دسفو

 سابل هللا اهقاذأف » ىلاعت هلوقو « ةمحرلا نم لذلا حانج
 ولف ناتغيلب نانراعتسا قوذلاو ضفخلاف « فولخاو عوملا

 وه ىذلا كبناج امل ضفخا « الئاق اهبشن هلعجب بهذ
 « سابللاك امه نيذالا فولاو عوملا هللا اهقاذأو « حانملاك

 رعاشلا لوق وحن ىف "تلقول اذكهو« ناكك ةك لا نم.ناك
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 00 ]ره ةراعتسالا: نم دوصقملا نإ «ةيناثلا ةحملا
 00 هلل اليماخ ناك ام” عم عفانملا نم ريعتسمال لصح

 اذاف « ءاوس ريعملا ةسبلب اك ةسبلب ريعتسملا نإف الثم بوثلاك

 000001 7 حالا اذه نم دوصتلاف ٠ دسأ ديز .تاف

 0000| 111: كلوت فالخ ءايغأل ادسأ هنوكب مولغما
 )|0007( ةابشلا يف مولخلا ناويملا وه هنأ هب ديفت كلنإف
 كلوق فالخ « اهم ا عافتنا لثم ةعاحشلاب اعفتتم مسالا

 ء اهب ًاعفتنم نكي( اذهاف « عقوملا كلذ عقب رف « ادسألا دز

 ”هانرك ذ امل راعتسم ريغ هنوكب انيضق مرج الف
 *« ىتاثلا ىهذلا اع

 لاله وأدب لاق :دقو « ةشأ ةراعتسالا ةقيقح 1

 073 71 ؛ ىدماالا نسما ىأو « ”يئانلاو ؛ يركسلا

 00 اا عالا مريغو « ىجافحلا
 لال ها ةلا اه نسل ةراعتسالا ميلوق لوألا ةحللا

 امو «”ةيبشت و بف ًةرهاظ هيبشتلا ةلا هيف تناكاف « ةل الا ذهل

 00 انيللذلا يلاز ثلوتف ةراعتسا ويف ةرهاظ ةيفيزكت

 ةراعتسالا نم ةيوك (كييرف



 دس هه كس

 د لوألا فهذملا

 ةكرلا لامك ىدلا وه الهو ةراعتس | 0 ل

 ئاروهو. ناسلا بحاض مراكتما لاو ىزارأ كسا
 ءدادالا رمضملا هيشتلا تا يس 0 نال

 ناتحح كلذ ىلع مهو

 ىلع اهنلالد ىف ءامسالا تنإ مهلوق « ىلوألا ةجحلا

 نم هلع لد ام لع'ابل الد اى ضاع شا ةلرم كلر ٠

 اقوم ةقوسلا نمار سدا و كل اك 0

 ء بول هترَعأو ء كلما جان ةتسيلأ مث « اًيقوس هنوكي ةلاح
 مك "مار خرم لك نسيم كلطملا ننض لك

 غلللا هلت نك وملف نال ناكل ردن مك دل

 كلذ نكلو « نايعاالاب ىف ةلالططاو نيومت | ىلإ
 0 قوس دل ةنوكك لع لدي ام ءاق عم لصاح ريغ

 سيل ةنايوع 1 تلفت دف "لسا دلو كافرا هيف

 مرج الف ) 50 نا 36 نيناذلا ند ) نسل

 نوكبت الف ةراعتسالا نم ةدوصقملا ةغلابملا لصحت ال

 0 ةراعالا
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 ةرقو 2 ع ةادغو )

 00 انا لاقل دي , تخبصأ ذإ

 اذهف « نالش ةينملا رافظأ تمل اولاق اك ةءاحسلا دارأ

 هنيبغتلا حب رص نع نك اغفر« قرب 60 راكم م عافخ ال

 )000 كلا ةاخأ هيف ناك ام وهو ءونيف لاقمالف
 ٠ را نش

 اور قؤف 8 0 000

 ( ذيك ارك تا 1ليافادم

 © لإ دس 1 ندا ردك نالف موق 06

 ”د ا اوك فهر ءافخ,ال اذبخ « تاهسيشتلا "نم. كلذ

 ال7 ا ددلا ناغلا| ةيئقتلا, ىف اذ درتلاو: ظنلا مق اعإو

 ا دولا فرحبلا رو « ةعاجش دسألا ديز
 ليلا ايلطلا نأ

 ) ىلإ رع تنرو |ربنع تحافو

 ِِء 1 :
 4 ةراعشسالا باب نعم وأ 4 هيبشتلا بأب نم دعلا لبق

 نابهذم هيف



 أ و

 ةراعتسا نوكتحي نأ اطوأ لو نال لع [ را ديا

 اسعشو « سانلا ىلع ثروت وق تيار كلوقك اذهو « قافتاب

 تربظ ام وهو ؛ فالخ الب هيبشن أهينانو « قلخلا ىلع هُؤايْص

 ءةسالا لقمواع دسلا لكنا طياز :كزوقتك هيعقلا

 نوكتلاوأ ةراطنالا نلوم سار داذ عقو اهلاثو

 انفو هل فان إلا ريما ناك اما وظن هيلا ل

 ديزم اذ ىايشل كلذ ريغو « رحل وره<و « ع دير كلوقك

 مركذ اندرآ امااذبف .هنتلاو ةرامتسالا ني ةكرشلا

 انعويشمو ةراعتسالا ةلمان ف

 ناكاس لكلذأ رعاف هيببشتلاو ةراعتسالا نيب ةقرفتلا ما

 6 هب سيلو ءىثلا ءىثلا ٌرييصت امإ ةراعتسالا حرص نم

 ءارعشلا ضع لاق

 (رمقلا ىلع هَراَرْزأ رز دق * هتلالغ ىلب نم اوبجعت ال) -

 مهيصعل لاق مو

 م [ناطتلا لف ىللظت تَماق)

 مس او ف * ابسجم نمو ىالظت تماق)

 هيلارلا اكف هلا سلو ءىشلا ءىقلا ادام
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 ني 5

 آ00لو :ىقلا ءىثلا كاليصت لاش نأ < راتخلا وهو

 ةشَتلا ىعم هيف ظحلي ال ثيح هل. سيلو ءىثلل :ىشلا كالعجو
 00| كل لك ذ اكلوتف  دولقلا هذه سفتلو ءامكح الوةروص

 ىعونل لماش « هل سيلو ءىشلل ءىثلا كالعجو هب سيلو ءىثلا

 ) اع كنبلاو ل تفل ةيريك كر الاف 1 ةلاقسلا

 اال قو ل ةرقاو ةفافظأ الخير تن أر كلوقك (قئاثلاو
 انلوقو < سألا مامز هديب نالفو « هرحل 'جاومأ فداقت

 ديز كلوقك « ةروص هيبشتلا ىنعم هيف ظحاب ال ثيحن د
 0000 هلا ادغام نافو رجبلا :لدفو دنالاك

 ادحأو ١ هيبشتلا ةروص نم هيف ربظِ ال ءىش ىف ةراعتسالا

 0 اوتو , هحاضن اهدي جدع الف رخ الل رياغم نيبابلا

 دايس ديز انلوق ىهو « ةدحاو ةروص نع هب زرتح « 0

 1110191 2 ةراعتسالا باب نم اذه و9 لبهف « رح ورمو

 ل000 00 نع نايا ءابلعت ”ثك افاغ هيبعتلا ىف ادوديعم
 0 دلتا معز نم مسهنمو « هرّيح ىف هلاخدإو « هيبشتلا

 000 || و نغالا راضف  هييشتلا:ةلا نم هدرحتل ةراعتسالا
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 اك نع هزاع ضم جرت "طوال راهن تارا

 ةراعتشالا 0 فو ا هلعح لطبف « ةراعتسا

 ( عبارلا فيرعتلا )

 نكت انامل ام لصاحب ..قوارلا ادخل
 ئ ةيفابا ند ذم نيد يرحب ميدأب نيا

 ع ممسأب ءىشلا رك ذ انلوقف « هيببشتلا
 مسأب ا ترث ذام كنإف « ا دز لردك هالوك

 نم كلذ سيل مرج الف « هل صاخلا همساب ةترك ذ لب ء دسالا

 هيف لخديل ؛هانرك ذ « هل هريغل ام تابثإو انلوقو ةراعتنسالا

 0 هيسشتلا ىف ةغلابملا 06 انلوقوا «ةليختلا ةرامتلللا

 هرك دا اق زيسفي ىااسالاك نخل اذه تراك

 هليشتلا زكناةن الو لك امأ ١ تقال تل يرن اا

 اهنأل ءةزاعتسالا دح نعا جرت هرك ديو: دلل .ى أدين
 ىف امهدحأ لخدب الف «اببكحو اهتيهام ىف هيبشتلل ةفئاخ

 هلرتكرهو د نياق سلا هكد كرار ياناسو ا

 داع طرا اهل اةلط اناره دا امر هلك ارامل ل

 نارا متل
1 



 ل

 ا الأ نيبو دئزت نيب تناك قلا ةكراشنمل ازا راصف
 00 05 عدن اذه لنا ن الف اناث امأو ء ةعاجشلا فْصَو

 نم ىنعملا لسدلع ةنإ ثيح نم زاجلا نإف « ًاقلطم زاجلا

 0000 1 . انهي يلطلا ناجلاو ءامبني ةكراشأ طفلا ىلا ظفل

 | ف اههدحأ لخد الف

 ( ثلاثلا فيررعتلا )

 00 0ك اهذحت ىف لاقف هناتك ىف 0 5

 لوقتملا ركذ , ىلع عم امهندي ةكراشم ظفل ىلا ظفل نم ىنملا
 ةراعتسالل 1 0 1 يطل لع انوفا هلا

 نع هيبشتلا هب ججرخ هيلا 0 ذ ىط مم انلوقو « هيبشتلاو
 هاا الا عاون | ضعل نإف اضيأ د0 افا دعو ةراعتساالا

 دف ط مهوب الو « اهيف 3 وم كانعب ركنا

 هلوقك اذهو « ةغالبلا ةبتر نع ؛ءالكلا هرابظإب جبرخ ىوطملا

 هلاك د54 ةمحرا نم لذلا حانج امهل ضفخاو » ىلاعت

 0 ا 5 عوج ا سابل هللا اهقاذاف

 02 فدل كيناج اك 7 او تلو. هلا راتتتسلللا 57

 ام ربظف « ةحاصفلا ةجابيد نع مالكلا تجرخال « حانحلا



 ا ةفوفإ, دس

 هنالك( شلت اذهت.+.ةقللا "دعا :قااذل- تعلو ان بغل ةةوللا
 27 هز اذه ولف لأ المان ةقاؤا سنس نوم دفا ؤبوح

 لك نيإذ« أطخ ىهو ةراعتسالا.باب نم زاجم الك نوكص

 7 دح .فلاخ هد ةمزاخلا ةددو آلا نم ادحااو

 ن اهنفع مزلب اذه نالل6 اقتاث اأو ء ايطلخل هحوالخ ع 8

 عون نم نوكبتو زاج لا اهلخدم ةلوقنملا مالعألا نورك

 نع الضخ ايل د: جل تاراطملا نفى لطاب وعم

 .مسأ .انعضو :ول انأ ةنم مزمي ةلاق ام نلف املا“ امزو:ة ةراتسنالا

 لوقي ال لطاب اذهو ؛ ارا نك 1 ضر دال يلع كلبا

 دج

 ( .ىناثلا .فبرعتلا )

 نكمل هب انك نوع وكلا ههبع نب سن فين الاازكبا كاك
 ةقإ ند روس ةاوخ ىلع الاس .هرخ ادع كس هس اللا
 نأ. <. تربوا حالف / فيهو ام نددبسد امن هكرانشمل اهلشنللا "ايل

 دس الكنب ةانلوتتك يب شتلاعبف لخد :كاردالع نتاللخ فَ

 .اقثثا الما دلتا نم قوس: نق هه نالخا هدانا فه اكسال و
 ءددز ىلا هللا ةققح انلقت امل أمه راش نمدتشلا



 ١ هيي

 000[ .[ ف ارك ذب هفدرا م ءاهلشما رك ذن مث عهيبشتلا نيو

 0 دلا ةنومع ابلصقت ةقئرأ ثحام هذبف ةيمامخلا اهماكحأ

 * .لوإلا, ثيحبلا 9+

 ( هيبنتلا نيبو امهسب ةقرفتلا.نايب و ةراعتسالا ةيهام.ناس.ىف )

 ةراختس.الا: نم هدب هن زا اياد ةواعتسي الا 1 معا

 اد راسل زاجلا نم عونبلا اذه .ينل ١ امو ( ةيفقطلا

 ' ا ءادر ةريغ نم ريعتس انم دحالفلا 0 ك1

 ةلماعمو ةفرعم امهيب نيصخش نمالإ عقبال اذه لثدو

 000 | 2 نساامهدحلا ةواعتسا ةقحملا كلن ىضتقتف

 0 1 1 م ريعتسل الف هوجولا نم هجو» ةفرعم 7

 ف 0 0 ىف راج 6-2 اذه ؛ يو

 فراعتلا ةطيساو الإ ر خال نيظفللا د ا

 الإ ا نم نيعتسا ال .نيصخشلا هدا يا ىونعملا

 نايبلا ءاناع ميلطصم ىف اهانمم امأف . امهنيي ةفرعملا ةطساو

 2 رانا اهيهاما فب رمل قا دتدح دقق

 ) احلا يب رعتلا (

 ا 11 ا ةيامعسالا ا قول اقام يصعب ىادملاب هزككذد



 د خي اح

 م24( لوالا بابلا 5

 ظ ( ةعالبلا ىف ةيفارم ر ةؤيرالا لاا ةيك 6

 نايب ىف مالك وه امإ زاجلا 0 عيمج نارع

 وه اعإ نل 2 ل لا هياكل ا 1

 ةعقاوما راكدب 0 قلعت هلا ت3 نم مالك

 علرأ دعاوق هلو ةبنارغلا مرا رس ةييحعلا

 راما ا ىف ىلو الا ةدعاقلا )

 ها عاونألا عي ب لع مش سلا 0 ولا نأ لع

 ”قيضلاف « 1 لضيشس رهو هكا 0 ا

 مسوتلاو « اهنع جورخ ريغ نم هتقيقح ىلع مالكلا ُرصق

 ىلع عسوتلا ؛قالطإف « تازاجملا عاونا 0 ل

 ىلع ةماكلا قالطإ ةلزنع زاحلا عاونأ نم هتحن جردنب ام

 : فرحلاو لعفلاو مسالا ةّساخلا اهعا أ جردن |

 , ةراعتسالا نم هعاون ال لماش ةنإف « زاجلا مسا اذكهو
 نرد امنيا داق ل ار 0 ا 000 ؛ةيانكلاو

 اذاف ٠ عون 50 ن٠« عونب نيصتخم اكمل واع عاو ل

 امسي ةقزفملاو هزات ال ةيهامس 9 تلذ هوت



 اوك

 ىمعاللل 0 قاقحاو تفك |

 (ةلزانم 500 لق 0 وهو هب

 نسدفلا و:رما:لاقو

 الكل ليحلا ليطلا لع اروع

 (ماذح "نبا ىب اك ريالا ىبن

 0007 ا 15 رادلا لع ىب نم لوا وه اذه مازخ نا

 قف هقفتم اهلك ةفلتخ تاتا رايدلا وفصوو 4 2 لع ظ

 اذه ةدعاق ديبع نم ردقلا اذه ولو هدجلو ةوففت

 ا 11 نك ذئقاودصاقم حرش ىف نآلا عرشتو# نفلا

 000 © ةكدرلا 2 ءةغالإلا ىف زاخلا مقاوم نم نايبلا مولع

 0 000 2 نامل رب ةنع ربعملاوهو ةيدارفرالا قاعملاب

 ربعملا وهو فيل الا اخ ةاعارع قلعتي ام وهو ٌهنم وه أم

 0000 0 ندلا ةقاش ركاذن مث ءااضبأ ىتاعملا مولع ةنع

 هذبف عيدبلا لعل ةنع ربعملا وهو « بيكرتلاو دارفإلا عومجع



 د.هة١ -

 افيدك الا
0 

 ( راقت الا رادتالا ىلا ع

 هزات لل ط ا
 .. اك داع كرك 0

 ل مذ ىف ءارعشلا ضعل ل اق و

 (ىرت الق نإ م 5 0 ليق نإ ةعفر دل

 قرع 2 ا أرك 6 هدول

 لاح ع نيستا ةاوصخلا و 22 ملو امو

 يلا يطلا عأ لاق هراندلا لاو او وسو كل

 ”لزانم بواقلا ىف لزانماي كل )

 ( لها أ كنمّن هو تن ترفقأ
 لاقف ةداجإلا"لكه يف داجأو مامت وأ ىنعملا اذه ذخأف/ ١

 هن ل ا يا

 ('ههذيف لوح ام قوش دهع نم

 هلو هلاؤمم ىلع جسنو ىر حبلا 3

 لاق ام لاقف بيطلا ىلا ّ 6 رويدا ماك انا نا ردي مل هناك 05

1 

 طخ وهو



 6غ

 ةءازاقلا ضف ##ةاقام يملا ذهن ى:الاق' امددنج مو

 أم دعل ةلماألا 5 هلال

 ( هلامثو هنيع ”عوط نك .دنق ا

 نوط ”راثلاا دنا ردحلف)

 ( الك ااهلابم وع قاب ]357
 7 رمال“ هتلاعو . كللطتاب عسا. نم ةلاثمأو اذبف

 رانإللا اذه لع
 ( ةثلاغلا ةنترلا) ظ

 "0011 لادن لع ءاؤتمتالا ةيمع ا لا دزاو نكت ادام

 هايشأ هيف مهنع درو ةلاف .لخبلاك اذهو « مّادقتم لاونمو

 اذهو هب ءاحملا ىف دحناو دوضقم عع ةلاد اهقَك ةريثك
 ليم تعصب 5 للا

 ةميرو راك دا قا كارم

 لا : 11 دعم اسمع  ةلوعط
 هلا

 انع نتاكقل 77 5 /

 تايد ةيززت ةسح كلو

 تقرتقلا نلسنإ وحم هب راغملا ضغب ةلاقام كلذ نمو

 0 عا



 دك

 ءارعشلا ضعل لوق هددصل نحن اهف درو» ام قيقد نمو
 ققلعم ةتازاغ 0 نأب)

 ( قراب ع نيبو 0 نيب

 ةليذ بحس ٌليللاو ةتيطاع)
 ( قغانلا ا ىفلا كنه

 ىركلا ُهْبس هب تلام اذا ىتح)

 ( قناعم نلاكو ائيش ةتحزحز
 ماعتل ب ممأ نعادتسلا

 ( قفاخ داسو ىلع ءانب اليك
 ةلودلا فيس حدع يطا الا ةئارلا قئاقلا ىتو

 ع ءاتنأ سيم مهتمادص )

 ف ههجو ىف هن ريو

 موسج مي اما تسد "1 نكت

 0 مزمن حاور لاو كلوح ناعقسي

 هيناعم ىف هبئاحتو تيظلا ىلا عئادب نم ةلاثمأو اذه.

 ع ءارعشلا نه ,هئارقأ للع اهبق زاتماو « هئارظن لع اهب قاف ىلا

 اح



 | ومر

 رك اا يح دق لاذ

 دلل, .ةلحجفكا ]لج الدم
 يورلا نا هلاقام كلذ نمو

 افويرتم نم“ هب. اينذلا نحو ان

 دلو ةعاس لفطلا ءاكب نوكي

 ةنإو اهم هيكحم اشف الإو

 حراز هيف نك ام ًاعسوأل

 اد ل ل اذ

 70 اعأحأ نم قال وه اع

 ندا ل
 1 ا تدع اذإ 0

 03 ةرحدالا كانا .ىرعش

 ىتن إف ىلوص دعل توص لك عدو

 ىدصلا رخالاو كحل حئاضلا انأ
 , هقرأ ام دما نم نيتببلا نيذه ىف ةعدوأ ام ىلا رظناف

 اضيأ ىبوزلا نبا هلاق ام كلذ نمو « هدأ ام ىنعملا نمو

 لا و كتمت الق * دافتسم كّقدص نم ا

 ا 11و ءانطلا نسووكجا «اطاؤت املا لعبك لافادلل ١ ”نإف



 ل اطول --
 عع

 هك ذر ناخب لاس
 02 0 ىازرملا ف دول

0 

 قيم "يلع لو كلا"

 هلوق كلذ نمو

 يول
 ( و حل ا

 ترفل را كا

 ( برق رطم ىلع انتلدف

 لمد هاك ا نمو

 ةليضقإورت  ههأ داوارلاذإ ١

00 0 00-6 

 ترواج اهف رانلا لاعتشا الول)

 ( دوعلا ف رعب يط “فرعي ناكأم
 هحند.م ىف هلوق كلذ نمو

 8 ا نم هل ىلرض اننكشالا)
 مسح“ كنا

 - ا

 ( سابلاو ىدنلا ىف ادورش الثم



0 

 (مالظلا ىفآلا روز سيلف:* ءايح اهب نأك قرئازو)
 ( ياطع ىف تنابو اهتفاعف:* تمار فراطا املتاذب )

 ( ماحس فيولا انيضاقم عز قردتفاعدرل اطبحبصلان اك)

 )م اهسسملا قوشملا ةبقارع * وش نك أهمقو تنارأ /

 0000057 ليهيتفاوم دكه ام 4هلاقءام ىلا ظفاف

 000170 لع ةقاللا لهأ ةنلللا لع ىرحيام رثك أ اذهو

 000 ا 10و كارلا لاوحا نم ةنودهاش اذ

 ( ةيناثلا ةبترملا )

 00و الع ىرختتف لاغ ةدهاشم ريغ نم ةنوادروبام

 ن. ىلع لوق كلذ نم ؟ ”اءارخل ةنوعرتحو ًاباضتقا ةنوبضتق

 دوحلاو هركلاب الجر 00 ةلبج

 ديج ايندلا كاس لفكحت )
 اد الان احم ةقف

 نيف ناك مدأ هان كر

 (الاعف مهوعي فا هيلا

 زافو « ىنعملا اذه لوح ءارعشلا ماح دقو ريثث الا نبا لاق

 مام ىبأ لوق كلذ نمو « هب حاصفإللاب ةلبج نب ىلع



  ةمؤو

 مت ةييقلم تاير اا

 (_حاّرلا فرص د تلوم اذ اها

 توح هل

 ( حاورألاب 5 موسملا اذكو

 جك باجعإلا ىف لوقعلاب لعفي بيجي يدب ىنمم اذهف
 ؛ اطاح نه دهاش ام ىلع هلاق اذهلف « راكسإالا ىف را لعفت

 "ةهيطلا تعرض دقو ئنتلانيظلا اول هلاثام كلذ نمو

 رك ذب ةديصق اف لاقف كلذ ريطتق تمقوف ةلودلا كي

 هيا سا ياسو ل

 لج امي مايا نإ و ع ظنلب_ ةوش اهلل قو

 اقماع ريغ حرف نف ةعسااك نك

 .((لع الط راحل نآك عيل ,ةحلر ىلع موقت فكو

 (لعفت اع راشأ قكشي 0 ان وقتهللا اندمتع !اه)

 الضف(ىتتملاب . كو ءاةعي دنا قال نه ىلا رظناف

 ىف ةبوُرط أ لك ىهتنمو ةبب رغ لك 'بحاصل هن وهاب هنايتإ
 دورو دنع هلاح فصو ىف هلاق ام كلذ نمو « هب رعشلا ىلاعملا

 هيلع يلا



 د لا

 اانبفللا قو .ىقنسكح اهارارقا)

 يملا انييوع داع

 امويح هيلع تاروام حارالف (

 ( ”سراوفلا

 ) سنالقلا هيلع .تراذا آم ءامالو

 00 الل ابنا ةاؤإ ةنافانةيدبلا ىتاعلا نم اذبف

 © 041 نسور لع ينالقلا ردق هتلقل راص ىتح ءاملا

 000 اذا ىف لوقأ ام ”فرغأ امو ريثالا ننا لاق

 لاق ان كلذ نمو « راقكالا 5 ساوت وأ واكد 5 11

 ااا را لع ةنالو جر تلق نيح قمقمشلا ىأ نا

 ىف عقو مل هيسؤيرو هرطاخ رّرَش لاقام لاقف كلذب ريطتف 'هءاول

 ريطتلا لح 3 ميظع مف كلذ نم هسفن

 مريطل ءاوللا 1 ناك ام)

 (الجسم نؤوكي. ةوس الو سحن

 ذل فام ايلا ان وكل )

 (.الصوللا لقتساف ةءالولا رغص

 ا او فلس الفلا لكك ك5 ايف داجأ . دقلف

3 

 هبف 2 او



 حج ان ماح

 الو « ةلالا كلتب هفصت هتلاح نم كهف ىلا قبسي ام بسح

 اذهو « اهنم دحاو ىلع فصولا رقتسي ىتح ريغتي فصولا لازب

 انما ام ةقيكارلاو -فارلا ئاعملا ةعضاج فات لا نأ ١
 كسفن ىف عقب ام قفو ىلع تارابعلا قلطت كلن إف اذهلو « هيلا
 ةفلاخ ريغ نم ىناغملاو قئاقحلا نم

 * هقيقد +

 ةهأ نم اتنفس هك ىلإ باع د8 اكلاذا عا
 تتارع ثالث ىلع ءاحصفلاو ةغالبلا

 ("لورالا ةمرلا

 500 ا ا كل ل

 نم ضرعي ام ىلع كلذ نوكليو لست نك ايدتقم نوكي 1

 :ةضالاز زي الا نمر ل

 كلذ ملا انف ان لك امر كل ا

 بهذلا نم 2 كنك ساو 0 هيف كرد

 7 لاما واما

 ةيدجسع ىف ٌحاّرلا انيلع رادن )

 ( ”سراف ريواصتلا عاونأب اهتبح



 كر

 هلعجم « ةجاومأ كارتت نالف وأ ءهيبشتلا قي رطل رحبلاك وهو
 هئاخسو هدوح نع ةناتك

 ش 4-3 ةلست ج٠

 « ةلفغ كبلق ىلع ىلوتسيإ ها هل تي ةاركال

 01 دمتعت حداعملا ىلع ”ةلاد ظافلألا نإ افلا املانأ نظف

 00 0 2و ظافل الل ةسدان قاعللا نأ كلذ لجأ

 ا ]1 ناقل آلا نإف اداف موتو لطاي لابخ هلاثمأو اذهف
 00 دار رنا ةقاسلا نع ىاعملا نآو.# ىناعملل ,ةعناتلا:نه

 0000 0 كاكا تا ترضنلو ءاط ةسات ظافل الا

 ا ا لاو ل يقدم ف

 ةتلئظف دعب. ا اخ اذإ كنالف ةدرفملا امأ 7

 ىلا قبسو دي هس تود نإ عأو دح هيمسل كن إف ًارجح

 00 1 تدل اذان هارها ديطدت كلن ذازجشل ةتآ كنف
 2 يان الادهم اك اق كا هيمست كنن إف الجر هلاح

 « ةكردملا روصلا نم اهنم مهغب امو قيما كانت فالتخا ىلع

 را الو دهب نم الحبر كبارا ذا كلن الف ةبكرلا امأو
 ىلعف هيلا توند اذإ كلن إف « محطض ٠.: مأ دعاق مأ ماقوهأ هلاح



 2 هيت -

 ء ليوطتلاو « راصتخالاو « زاحإلا نبإ ةعانصلا هذه

 : راركتلاو « ةدحولاو «رامضإلاو « فذحلاو « بانطإلاو

 تالالذلا ىلا ءابقوطتا ليجتمي ةغالبلا دوا نِم كلذ 1

 ةقاطملا ةهج لدت تناك امل < ةبعضولا

 مث « مزاوللا ةهج نم نوكت ىعف ةبونعمل ةدافإلا امأو

 ءةديعل نوكت ةراتو « ةبيرق نوكت ةراتق ةريثك مزاوللا كلت

 كانت ىف زاجو ةريثك قرطب ىنملا ةيدأت مص اذه لجالف

 قّرطن زاج مرج الف ءضعب نم لك أ اهضعب نوكيي نأ قرطلا
 كلذ لوصح نؤكي الق: اهلا لاكلتاو ؛قاتملاو ةدايدلا

 ةهج نم ةغالتبلاب قلعتن:ام وهو :ةءدازفإلا“ لئالدلا ةهجأ نم

 وتجو ن ةككرلا لنه نلا تيت هوم هلوضطح نوكم قو تادرقلا

 ”مرك ذن اب كلذ ريدقتو «ةبكرملا ملكلا ةهج نه ةغالبلاب قلغتي ام

 نم .ةعادل غلاب ىو اضيمو تنبع ادا كان ةلملك هيلاعلا الذ

 ةيلابلا للون اهم كان جتمو زوجي ثيح مزاوللا ةهج :

 تاعرأ فارغ ميسان أر فلات ةزاظتسمالا قيرطتتخيرأ فا

 قب.رظن: تنج نو «دس الاكديز لوقت كتإف ِهيبشَتلا ةقيرط
 تدرأ نإو «وحمنب لاطبالا لفك ةنالف تلق ةياثكمتلا

 ءقرافتسالا» ةمن لع ارح ثمار :ةللهاه هوككملاب ةقلعت اهل
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 ءىشل عماسلا نأ وه ةنايبو « اهملا ناصقتلاو:ةدايزلا قر

 اال يكس فرقا امإ 1 دل لقينا ظاجلا الا

 نكي | م نإف : الاع 0 ؛ هامسأ ًاعوضوم هنوكب

 ةناف هب املاع ناكن إو « الأ اًئيش هيف فرعيال ةنإف هب ًاملاع

 نأ انهه هانركذ ام عومج نم ليخف « هلاكو هماهب ةفرعب
 نإ هدفنا نوكت نأ اإ :ةيمضولا !مالد, قتظافلأالا

 0001 اال نا مهو مالت اةقفمن كيال نآامإ للك

 اهامسمل امهتدافإ نأ وهوءثلاثلا مسقلا نيعت الظنب اذإف ٠ رم ام

 نم هرك ذب. ام.كلذ ريرقتو « انب ولطم وهو ماملاو لامكلا .ىلع

 «ةعاجشلا فدسألاب ديز هيبشت تدرآ اذإ:كن وهو « لاثملا

 كلن إذ.ةيعضولا .ةلالدلاب ىنعملا اذه ةدافإ تدصق اذإ كنإف

 كةوضنقم تيس ديفا هتعاحش قيدلممالا ةبشل .ديز لوقت

 ات 0و هةموو ةلالح هيلعتلاد ظافلأب كلذ نم

 لاقل نإ كلن اال ءاهنإ .قاصقتلاو ةفايدلا قوطت- ليجتس

 هذه ىلع تدز ناو ؛ اهم صن أم ردق ىلع مرملا قرطت اهنم
 تق قلو هيف ةدئاف الو ةنع 2500 ناك ظانلألا

 نامهاازب ةدايزلاب قرطإ ' منتما اهفدارب ام .ماقم ةظفل ل

 0010 ب ىدقمللا لاقيا فتحت نعورو كلذ. .ليبأ نين علل
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 وهو ٠ ىرخأ لق داي ثايب لعو « ال تلا قلطم
 ءهل بيترتو ظن نسحو ىنعملا كلذ ىف ةغالب نم لصح ام

 ةفلزاعلا ةنفيكشاك

 اننإ + فيرصتلا رلعو ةغللا مع ف نالوألا نامي

 اغذللا قلطم حيحصت امهتدئافو ء ظافل الا تادرفع ناصتخم
 دحاو لكف « لبق نم انس 5227 ىلا تافتلا ريغ نم

 نم لاو لضرفلا رازحتإ خماس قلعةبيد ذل نمازامل هن"

 انقملأو دلل ار نكن[ ترع ع اطفال

 تاويل اجو ك أر وو جا تانك اناا كا واسال ا

 زاجعإلا قئاقح نع علطلا وه ؛ ةن إف « نايبلا لع « ةدئاف 8

 هذه نم أئصرغ ءاكبلقو واو طلاو ةمأ شلا ةلزتع مولعلا نم وهو

 قباوسلا نفوهو لوألا نفلا ىف مالكلا مي همام و تامدقملا

 ( ةقئاللا دضاقملا نف وهو )

 راما وه اعإ آ مالكل نم دوصقلملا 0

 ةدافإلا اي أذ 0 6 ةيظفل 6 ناهجو 2 اع ةدافإلا هذهو

 ٌلصخشي ةنإف هلا 1ك امو « ةّشاطملا ةلالد ىجحف ةيظفللا



 7 م1

 ( ةثلاثلا ةبترملا )

 0000 اق طلتلاو اطعأ“ نع ؤزتحتل ةيارغلا "

 اهنإ بارعرالا نآل « هلاوحأ ةماقثساو هتحص ىلع ىنعملا لصحيل

 000 د ناقل نمءاك رع مذلكلا ناك اذ هلوصح نك

 'الا قاطع لوصح ىارظن وه:اعإ تارعإللا مع ىف رظنلاف

 0001 ا دكا فلا نم وابل ةنكو
 00000707 املس قاعلا دات ىف طلنلا نمأبل تيكرتلا

 ةفيطل راس فوقولا

 ( ةعلارلا ةيترملا )

 0001 كلل وطنا فو + ةعالبلاو ةغاضنلا رع قفحت
 زرحأا ىف «هتغالب نسحو هظفل ةلازجو مالكلا ملأ ىف طخ

 لع نم هيف ضوخي اهف طلغلا نم نمأ ةيبد ألا مولعلا هذه هسفنا

 ةغالبلا رلسعو بارعإإلا 1 سا فيراذاعلا/ قادوف اذ ةواعلا

 دنع لصح امو « ظافل ل تاكوق ناصتخ امنا ةحاصفلاو

 000 اسر هشيم تكتلاو ا« ةققرلا قئاعملا نم هك

 ىدؤو اكرم « ةدنافلا نم امهنم دحاو لك هيد اهف



 د 7 دك

 ةصاخ اهتانم نئانتو اهعانمو أي وواعتل ى املا هلع لوس
 ىف ةيسنجلاو « ةيدهعلاو , كارتشالاو « فدارتلا نم ضرع اهف

 ىف ايف رصتو ةتفز الا هذ نم لاطف الا قررنا

 نم ضرع انو ليو حلاو ىعالا واخ لا 0

 كلذ ريغو بلسلاو باحرالا ىف اهغاطلو فورملا_صئاصخ

 0 اهزارحإ نم دب الف ةبوغللا فئاطللاو صئاصخلا نم

 كلذ ىف ءاطخلا

 ( ةيناثلا ةبترملا )

 ةدرفما ظافل الا ةينب أ حيحصتب "لع وهو فيرصتلا 7

 فيرصتلا هجوا نم كلذ ريغو ٠ بلقلاو « فذحلاو « لدبلا ىف
 دلمط و ديلا ماكلا ةضاع طال نما دراج اس

 ةحوغللاهة يش الاراال لع سنو كالا لس لاا

 لضف ىلا جاتحن قيقد نف وهو « كلذ ىف ةيلص الا عاضو لاو

 الو داحالا الا هب صتخل ال ةن إف اذملو « ةحلرت 0

 دارو الا الا هضماوغ زارحإو هقئاقد لع ىلوتسل



 الا 1مم

 ( بكرملاو درفملا ظفللا ىف طلغلا عقاوم رصح ىف )

 اعإ 6 0 ع 1 م 01 نقلي 0 0

 000 ال رثك اوف لغلا ضراوع نم ةغاللا تاو عال

 "لآ طال او ايتن قرف ال ةغالبلاو ةحاضفلا نأ ىلع

 ىناجرحلا رهاتلا دبع خيشلا مالك ريشي اذه ىلاو « ةفدارتملا

 300 تدب اذاف 6 هرب ركل هحو الف هيف راتخلا ارا دقو

 زارحإب نوكي امنإ رعلا اذه ىف ءاطخلا نم « نأ رعاف ةدعاقلا

 ةفادإالاب وه وهو ا أهدرفم ةيبدالا مولعلا نم هيلا جاتح أم

 عبرأ بنارم ىلع طلغلا عافتراو ءاطخلا نما ىلا

 ولا ةيرلا

 نع ٠ هن زرتخحت ظافل لإ تادرفع علرع « هغللا 3

 نع يضر نش 6 هنوغللا ظافلالا تادرفم ف رطحلا

 دقف «ةدرفملا اهناعم ىلع اهل الد م ؛ ةيوغللا عاضو .

 «لضلنلاهنبلا قّرطتي هلالخإ ردق لعو ءاهنم دوصقللاب لخأ



 - ةاله

 ماع ىبا لوق اهيرغ نمو

 مرد قو نيببا)

 ينئايكملا عارق ب 00 رو

 ءارعشلا ضعل لوق اذه نمو

 اليماطشصلا ها امكادإ

 ) اهعأ و هيج نم ةملكي 3

 لاو ةلكماالا .دارإ ىف ردقلا احم 2

 ا 51 نوكتسو ءاد ما هال

 ةراعتسالا ليصافف ركذو «دصاقملا نف ىف مالكلا دنع

 اضم نا الا ما ةياتكلاو: باو

 ةعلارلا ةمدقملا ىلع مالكل 9 ةنقامباو" ةريغالا لاقل الا

 قيفوتلا هللابو



 د ص2

 لا عر ًاراماولا)

 ( لوحت, مل مث ةحلط لا ىف
 000000011111111-ب-د6

 داع كرما ا دا

 ار نأ نيانلا“ عاف انيلع

 معأالا دايز لوق اهعيدب نمو
 ىدنلاو ةَءوُرملاو ةحامسللا نإ )

 ( رقما نإ لع تبرم ةبق ىف
 مهضعل "لاق ام ٌهلْثمو

 ندا يع نمد كينطف)

 ا( ل لوروع لكلا نابح
 000000 د هلو م داكلا دي نمو

 |0001 | نام هريغو © هنوق لع زيرغلا دسا )
 000 هه كرادو < ماو كف

 اا را هلا نم قرئازاب ىلا كبل )
 ساون وأ لاقام اهفظلأأو اهقرأ نمو

 ةنود لج الو دوج هزاح ام :)

 01017 افيبح دولا يشن نكلو
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 ىللست ل كج 1 كلا كاذك
 ( عامشلاو. "اهنمبا ةووضلا ءكستو

 لاليشل فا نتمل اتا ةللقاملاةبزعاو هقيلتلا هكفيب نم

 انحضفي داك لاله هوض حالو )

 ) رفظلا نم تدق دق ةمالثلا لم :

 داوسلا عم اهلا ف اننا ملا نا هلاق ام نم قرأو

 ندا ا اذإ ىتح )
 ( سس لسا انا

 قدو نم 0 اا 86 (

 نا نر

 فنحالا نب.سابعلا هلاقام هبي رغو هيبشتلا دمج نمو

 دقو لوقا أع كم ا

 ( اوقشع نم فنوقشاعلا هب لا

 ل 0 5
 500 ىهو .سانال 0

 كلذ نم :ء ةبانكبلاب .قلعت:/امق.(, تلاثلا تررضلا )

 ىرتحبلا لوق

 كل



 هل اكل
 "0015 ديهدع انف لوح

 باقعلا ةفص ىف نسيقلا ؤرما هلاق ام اذه نم برغأو

 تاونظي ريطلا بولق 0

 لالا تفعللاو باَنْملا اه 0
 مما هلاق ام هب رغو ميبشتلا حيلم نمو

 يم نقولا قفألا ف ةيلادإل

 00 الج ةوسكي ا مقلاو
 اهقشاعل مدي ةبوبحم 00

 ( قت شاو امل ادب نإف

 دعبل وق هينيقفلا ف دافني لأ نمو

 عساشو ةاقعلا ديأ ىلع ناد )
 ( بسرضو ىدنلاف دن ل نع

 "اغلا ف طرفا دلك )

 اا 0 نيرادلا هدخأ

 اضيأ ىرتحكلا لوق ادع اذه نم تعا

 ل تا كا كونو (

 (انلفراو ناديا كااشت



 ب ةالهو
 اسمر 0

 مظتنم كيش ' بناوحقاو )

 نم... ارادغلا ”هيرتقلا لع
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 | لع ىب قوشلا فل ام )

27 

0 

 هاش 4 7 0 يع

 ( ريصلا ةلق هيف تنسح نم
 مهضعل لوق كلذ نما ةنيفتلاب قلعت اما( قاثلا تاس

 امهالك ”حابصلاو ايرثلا ا
 1 سي 0 أ

 ( وويل 589 ناهز ا

0 5 : 0 3 

 ) رج --_ ىجدلا فاى نا

 مهصعل لوق ةسششلا ف ليق 4 برغا نمو

 ىرتتشملاو خمرا اا
 00 .٠ م ََّ

 ( هعفرلا سمأش ىف همادق

 5-5 0 ل
 ةوعد نع ليللاب فرصنم )

 0-5 اس 5 5 2 3

 ( هعمس ةمادق تح سلا كف

 تدب دق |هق رشه نم هلا ١

 ) ٌتجاح اهل سيل ةقرشم
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 م ىبأ لوق ةراعتسالا قيقر نمو
 نحد سم ا تينساذإ (

 ( ناب 0 فاطعتلا ناكل

 مالسلا 17 :نحلا 0ك ”للات اه اذه نم نسحأو

 أهملا قدح نع ىلِإ ترظن 0

 ( راونلا مشفتم نع تمسو

 لا ناب بيضق نيب تدّقعو )

 ) رانزل 5 لمر |[ تتح

 نال عل ىزتلا ىف ىدخ كر

 ( رانلا لوخد لع كيف كو

 00 ادي ان ألا كلل تايألا هدف
 ظ هلوق ُهنمو ةراعتسإلا

 ١ رحنلا ف بيلصلا ٍناكمو ال 57

 ) 0 ىف ران انزل 0 ك

 ةييشأ ذإ هجولا ىف لاظاو )
 ) رب ىرت لع كسم 0

 لا ف ةطخ دق بحجاحو )
 ع



 وب

 0 ىغ مدا ل را

 3 31 0 5 تطفو

 قشم 5 ءاوأولا مدس[ ام ةراغتشالا كلا 1

 تف سجنا "نم اتوُلوَل ترطمأف )

 ( دربلاب باتملا لع تضعو ًادرو

 مهصعل 1 وق ةنمو

 ةمسم قار رغثل هادفلا ىف (

 ( نع لن بايع ييطااللا

بح نعو علط ا مق 0
 ) 

 مهضعب ادلاق ام ةراعتسالا ىف ليق ام برغأ نمو

 ةلهأ ناتقتاو ار نمط )
 م اسسو
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 * ىباثلا مسقلا #*

 ( ةءوظملا دحاوشلا نان قف )

 ظ ليثملاو ةبانكلاو ءاعتم الاب لطت امأ كلذ نم” درفو

 00 لاذ ةنالث تورض هو زاخلا ةلكوأ مظعم هذبف

 هللا ةنوعم

 0000007 ةرامتسالاب "قلعت, اما ( لوألا برضلا)

 رثعملا نبا لوق

 م0011 د1 عادحار ناصغأ تركأ
 05 ن5 لوقا ةراعتس الا حيلم نمو

 ظ ٍللح قى نييلا دحب مون تائقاو )

 ) رصملا مولا 0 دو

 امهلقأ 5-5 لع 00 حالف |

 ) رردلاب رولا تسر ضو ”نصغ

 ظ مهضعل "لاق ام اذه لد

 00 رار كحابلام)

 ( ربا يطأ تمس عادبإو ىناَق



 م ا لل دج

 ايندلا كسفن ىلع ففَخو ءاسمو حابص لك ىف هللا قنا

 كسفن عدر ل نإ كنأ رعاو لاح عاش ا الو ء روؤلل

 ذاتك ىلا ةاوهالا كل يق ورك نزح 2 ارك نع

 دنع كناوزتلو « ًاعدار اعلام كسفنا 1ك ل

 نونكع طاحأ نم "تك هذهف « اعماق ًاقاو ةظيفحلا

 كل ةحاصفلا رارسأ لع لرسم كيش 7

 ريكفتلاب رسال علال ماا ل

 فراس ندع ر 0 هشارعو ةراج أ نع دس

 ها لع ىلع ىلوتسا نم مالك ةنأ « ًاعطق

 سباصم ايف تدقتا ةاكشم نم ربظ أو « هريفاذح

 تاخر ابلباو مهداجو اهؤاينم ةقيلطلا ىلع رانأف ةكملا

 رحبلا نإ ردقلا اذه ىلعهمالك نمرصتقنلو « اهؤامس مهيلع

 . مزراب كان لاو ال ىذلا سولار تاك تا 0
 دهاوشلا ىلع هيبنتلا نم ”هاندروأ ام ىلع مالكلا مت همانبو

 نيملاعلا بر هلل دجلاو ةروثثملا
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 ا ككل طيش ريغ »:كنايلوأ لع كئادعأ" نم: ةراغلا

 ا ودعل رساكالو « هر داس الو ء نجلا بي

 ا 100 نم

 ءادتهالاو « ةمحانملا نم باتكلا اذه ةنمضنام ىلا رظناف

 « ةيويندلا دشارملا نم هيلع لمتشا امو « ةينبدلا ساصملا كا

 ؛ ةسايسلاو ةلايرالا لاوحأ دّهعتو « ةلودلا سعأ حالصإو

 00000170 هلق ن .دوسأالا ىلا ةباتك اهو
 ًاريثك كلذ ةعنم هاوه فلتخا اذإ ىلاولا ن اف دعب ل

 هل إف «ءاوس قحلا ىف كدنع سانلا 2 0 دلل نم

 0000016 ادا « لدعلا نم 0

 ًاقوختمو « هباوثل ًايجار « كيلع هللا ضرتفا 5 كالشمس لالا

 000007110 1 هيب رادرادلا نأ رعاو « هباقع نم
 نل ُنِإف « ةمايقلا موو ةرسح هيلع هتْعَرَف تناك الا ةعاس

 ال0 177 كاع نلل نمو ءادبا ةىع قحلا نع كي

 نم كيلا لصي ىذلا نإف « كده ةيعرلا لع باستحالاو

 ءالسلاو كب لصي ىذلا نم ”لضفأ كلذ
 ىلع عج امل ءىناه نب رش هيف ىصوأ هل باتك اهنمو

 ماشلا ىلا هتمدقم لع



 وهو

 قيضي ءاعو لك ) لاقو ( ريمأ ىوه تحترتتسا لقع نم 5 )

 5 :لوأ ) لاقو ( عسب 00 ءاعو الإ يه لماع

 0 اما األ نأ لح نمل
 0 ظنت لاضفرالاب ) لاقو ( هبيع ٌسانلا ري ل هيوث ايما

 مالكلا ريصق نا كلذءاربغ لا هسا ل اطار لامحابو

 « هنارابغ 0 ماجن ف 000 ىذلا

 هازغم رثكو
 ميكو تا ل

 هللا ماوأب اهبف مبرعأي جارللا ةابجو هلامتو هئارعأ ىلا
 مدا ءةشعر كا بادالاب اف مهبدوبو « ىلاعت

 تايب ماوق كا نساك لإ

 لماع ردو 550 هءاتك اهنف « ةلايرالا ماكحأو

 ٠ تيه ىلع
 ءىنك مفتون واس لا عشا د
 لهأ ىلع ةراغلا كيطاعت نإو 0 ىأرو مت

 ءايننع واقي لك قل كلاينولاط سل

 ا

 1 9 1 كرم كقف ا ا ءاهع 5 درب الو

 ل



 حوا

 00 1 لفتشا ال همبق نب نياكونؤا هتغالبب هيعم ساطرق ة قرخ

 ةغالبلا ىف ُهلو ظحاحلا "لاح اذه ناك اذإف ا هزاحتإ

 الاكل فقع والا دكا

 (ياداإلاو 6 ىف ىناثلا لاثملا)

 « ةعفانلا 00 ىف ةريصقلا ةتاملكلا ف مالسلا ؛ هملع هلو

 هلوح محل ا 3 1 غلب م كا لا

 امزاويبال ةظفلل هدبف « 0 ءىرعا 00 ةميق هلوقك

 0011 مانو 119 هلوقو ؛ ةكح ا مش 0
 «هنيد كل لس ن نم طوبغملاو ؛هريغ ل ظعو نم ديعس ا!

 006 هلوقو « اضاع ؛ هلمأ نانع ىخْرَأ ن ل

 قوُرب + تح لوذعلا ا » : هلوقو « مجشي مل ب كنق اوعلا

 مالسلا هيلع لاقو « 1 0 راب » هلوقو « عامطألا

 هر ةقاذكلا ها هلوقو ) 000 عمطلا (

 نم ) هلوقو (رْدّصلا ةعس ةسايّرلا ةلآ ) هلوقو ( ةمالسلا مْ
 دحأ نم ) هلوقو ( ءاطخلا وجو افرع « ءارالا هوجو لبقتسا

 اذإ ) لاقو ( لطابلا دسأ لت ىلع ىوق « هلل بضنلا نانس

 لاقو ( هبقوت نم نوهأ هيف كعوقو نإف « هيف فا تبه



 ل 4

 ةحاصفلا ف 507 : قامت ةفالكلا قال ارا دق - 2

 ىناعملا 0 نم ريهامجاو نايبلا ءاشع نم ”بجعلاو: ا

 مالكد عب ء ةحاصفلا ماكحأو « ةغالبلا ةبدوأ ىف اولّوع ثيح

 ف مالو « برعلا نيواود ىلع ؛ هلوسر مالكو لاعتاهلا

 ةياغلا 1 ميماع 2 همالك نع اوض 0 مهلاثمأو ؛ مهبطخ

 ىف دصقم لك ةياغو « بلطم "لك ىعتنمو « اهقوف ةنير ال قلل

 كلذ ريغو « ةبانكسلاو ليثقلاو « ةراعتسالا نم ةنوبلطي ام عيمج

 0 دقلو « ةفيطللا ةقيقدلا ىتاعملاو « ةقيشرلا تازاجملا نم

 عرق ام : لاق هنآ لفشالبا نا لاه ماو ةعالال 0

 الإ هتضراع الإ « هلوسر مالكو هللا مالكد عب مالك ىعماسم

 و اهتضراعم لع ترون يوما مّرك نينمؤملا ريمأل رك

 نسم ::ةلوقو « هراين كروت ما كلمن مابا دهب ىهو

 لثمو , لهج ام ودع هاا : هلوقو هبر فرع هسفن فرع

 نمل نبعأو هيض نك مسسسا لس را

 «ةهييدسأ, نيكل تقع نبت ىلإ جتساونا مريمأ [ناكل كلتش

 أذ الإ كاذ امو ع هلاق ايف ظحاملا فاصنإ ىلا رظناف



 0 ان نانا

 هب ةويدابعتلا هديحوت ل 6 امي هتفرعم 3ك 4 ها

 هل ضالخ.ب الا لو , هل صالخإ الا هب. قي فقل ماذا

 نف (هتاذب قيلت ال ىتلا تاغصلا ديرب ١ ) « ةنع تافصلا ىآ

 0 نمو 0 ها“ دقف رق نمو « 5 رق دقف ىلاعل هللا ك2

 اك ل احل نو هج دقف ُهأزج نمو ل

 ا 6 د ىتقتف (ميف لاق نمو « 50 كَمف 0 نمو « 2

 دووم « ثدح نع ال ”نئاكه هنع ىلخأ دقف ( مالع ) لاق نمو
 0 نم ةبطخلا هذه ءانثأ ىف كلذ ريغ ىلا مدع نعال

 ا ذا 10 للا وشل دقو ع لماكلا دب زتتلاو ؛ غلابلا

 هبادارع 0 1 ةغاليلا 6 : ىف همالكل | ةجادثاق كيحوتلا

 اهدار 1 نم 6 وعلا زوهرلاو ةيهلوالا تارا رسال ةنك ف

 ل 1 : 1 1 الح نم ةيطخلا هذهو « ةئم اهلاطنن

 000001 ير اقول علام رك ذو.« كايسوتلا غلا سماع

 ىف سيلبإ نم ناك امو « مدا قلخو « ةكنالملو ضرالاو

 4 ٌمروثنمو )م مموظنم َّق ءاحصقلا مالك فرع نمو 4 هقح

 ىلا مالسلا هيلع هَدْمِب مهظعاومو مهبطخ ىف ءاغلبلا تاماهتنو



0 

 ند 6 ةباير را مشقتإ دلال ,جنشملاو نابع رخز لق ىذلا

 حسن هلاونم لعو « بيطخ > مقص لكى وتنا همالكى نعم
 ةحاضفلا عرشم مالسلا هيلع ناك د 00 ظعاو 1

 ,لكاطلا انمار كدضو راه ةلونو ةغالالا طر اع وسو

 ةفالطاشا له هور

 غارما 0 : ا ْق نيئمؤملا ريمأ لق اذه نعو

 ل ا ل انيلعو « ةقورع تثيشن انيق مالكلا

 نم 0 ا لا لع ل ةلثمأ| همالك نم 5

 ةحش نع ةقالك نال كلا ناضل ا

 نم ةحشو 0 هيفو 4 ىشردلا مالكلا نم ةوتاظو

 ( لع اواو كاست ىو ا لكلا

 ”تانككسملا ةيياشن/ نع هي در تاسعا و

 الو« قباس هيلا ةقبسام مالكب « تانوكملا ةلئامم نع هدْعلو

 كلذ 'نف « قحال الو مدان نم دعب خت "نمت هينادب اب ىنأ
 اهف لاق وارد اع هللا لع هانئ دعب قلك ءادتبا 9

 حايترلا شنو « هتنكحم اهربدو « هتردقب ”قئالملا رطف



 2 ل

 ( تاعّرضتلاو ةيعد الا ف ثلاثلا لاثملا )

 اياطخلا نيبو ىنيَب دعاَب مبللا » مالسلا هيلع هلوقك

 00 رثلاو قر 0 1 6

 0 كا نا ري الأ بوقلا يتنتا < فوثلا
 000 لاو مهلا 20 3 0 0 ١ مالسلا

 | 11و رجلا نم كب ذوعأو ء لبكلاو زجعلا نم كب

 اينحملا ةنتف نمو لاجّلا ربقو نيّدلا ةبلغ نم كب دعو
 ا : مالسلا هيلع هلوقو « حيسألا ةنتف نمو « تاملاو

 : 0 9 ىناوهو ىتايح ةلقو ىتوق كا كذإ

 000030 نيسسسلا تر تنا نيجارا محراب
 ااا ال دنس ىلإ ؛ ىلكت نم لإ

 1 لا ك2 ا 1

 عرضتلاو را رمق '” نم دفلاو : ديمحتلا عاونأ نم كلذ ريغ

 حيصفلا ظفلاو « غلابلا مالكلاب

 * ثلاثلا برمذلا »©

 رحبلا هن إف 6 ةهجو للا مرك نينمؤملا ريما مالك نم



 5 لما

 تح د لاقل هيمو دق فرع ورع ماله ايه - لاك ١

 7 ع سدو كَ /

 برو عما نم ىع دا غلبم برو « ٍهيقف ردع همتف لماح
 - كك

0 

.. 2 
 5 ةدمملا 0 6 « ةنم 7-71 نم ىل همتف اماح

 لس ءى

 داتعارامإ منح 0 او ا 2 ىلا

 فاح ف 5 ١ هلصو ل اع ١ 0 0 عمطلا » : .لاقو

 مَرَك» هلوقو « لصَو ريسلا ىف ّملذَأ نمو : ملْوَأ تايب

 هللا نأ اعرالا - دعل لقعلا 5 , ل هوقو 5 باتكلا

 3 0 1 نم 0 سانلا 0

 دقف انيلع 2 نم » هلوقو « اَس< ريزو

 0 املا امهمَسَي ا نيل » هلوقو « انئ ام

 ل را » مالسلا هيلع هلوقو « الا 3 نان 56

 ) 3 بق يقرا ا
 ةريصقلا لكلا هذه ا اكسل رطل

 « ةغالبلا ةنام عم « ةديدعلا تا ةجلا ىناعملا نم

 52 ل ةحاصفلا ىف هعوقوو

 ذاق . .هرورغو 2 سالا نكفي يذلا ناطيشلا وه . ناحل 6

 هيلع هناا ذم عاق ٠ نع اخ لح را



 عا 1#

 عاونأ ىلع ل اهتشادق كن اف ةغالبلا ىف هقار 3 عم ةنأ نأ نق

 مالا هيلع هلوق ىف.« مجعسلا ه اهلوأ : عيدبلا رع نم ةسرأ
 (اهنانو).«لايقتنالاو ٠ لاوزلاو : ةعدلكو قمل : داخلنا

 ' لح رح وأ, نك ارب ةخ/انإك مالثنلا:ةئلع هلوق ىف سينجتلا

 مدق انه ىلع ءىرعا لك لوي ىف ع قانتشالا1(اهشاو)

 هللا[ ةرظف ميلا نيذلل كهجو مقأف » ىلاعت ةلوق ةنمو « مداق

 « املع َسانلاَر رطف يتلا

 ةقثال ظافلأالا 21 فالتئالا ( اهعنارو)

 ااا 0 از اكللو  انقف ىلا ناك ثيقت ءدوصقلاب

 «ةينمالا هن رغو « ةلحاعلا ةتعدتخا ناك » هلوقك

 : ةعودلا ةتويسنناو

 0 اظفالا, ناك ًاقيشر ىنعملا تاك نإوو

 ؟نكي ايندلا نم هيف متحبصأ دق ام اب يتاكف» ءالسلا هيلع

 نإيلا نفي ق ةروتسو-: 5-2 م ةرخ الأ نم هيلا نوريصل اعو

 كلا هللا ة ةنوعع عيدبلا 3 0

 ( باد لاو 0 قلعت مف ىيلهلا 0

 وللا ور < وم نمت » لسو هيلع هللا ىلص ان لونك
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 3 ٍّ 7 00 120 ا
 ةعل رمد 0 ىلا 8 رش 4 ةعدللا هنوبتساو 4 ةنئمالا هل رغو

 057 رايد قبب. ل هن إ «لاقتت الا: ةكيشو« لاوزلا

 هدلف ب نلاع ةوطاوأ ةب دكا ناجل اك ني

 هبف 0-5 دق 0-5 4 نورظتنت اذامو « ا

 1100 ويك
 : لري ل ةرخ الا نم هيلا نوريصت امو « نكي ملايندلا نم
 5-5 5 212 خ12 تع < ل
 4 هل رلا ترقل دازلا اودعاو 4 ةلقنلا فوزال ههالا اودكل

 6 مدان كا م لعو 6 مداق 1 ِظ ع ىرعا 0 نا اوماعاو

 ل انف ةحولكتلا اوك ؛قاطرظلن رظانلا لمعيلف

 اهو الشو اهم رقو "امو" هيلا الا صا دكا
]| 

 ةحيصنلاو « رجازلا ظعولاو « غلابلا هيبنتلا نم هياع ىوتحا
0 

 امندلا اة صم ف سرع امع الواريذحتلاب نا 4 ةعفانلا

 نع ربذحتل 1 ع او الا وورلد عادختالا نم

 اهاوز لع تاهت او ةراع ةمطا هيو ©[ كا

 1 ةرخ ل حبت لع ثحلاب اغا | فد 1 6 اهعاططاو

 ه0 4 اهعاطشاو اهلاوز ةعرس لع هنو 4 دا زلل 5 الإ

 ل ا ماع لالا اننا عم

 نمو , دع الو مفان ريغ ةنأو ءايندلا نم ةفلخ ام ىل ا

 د
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 شن نإ سلا نال « رييختلا ىلع هلال 5 1 (١

 ا د ودملا داك دا 4[ « نشل دما م ذا

 « حب رلا ىف فصعلا دادتشاب | اءإارت تمارا نركب 58 اب

 0١ كيو )ىف واولاب ءاجو « نمل كاله الا لصحيف

 بودذلا نم ريثك نع وفعلاب ةمحرلا ةعس لع 6

 اب ليغ نانو كاتم وأ“ مقوم نسحأ امر ظناف

 01 اللا ى الاب همن حاس لك رشتقتلو ةاذه !واؤلا

 فئاطلو تتار دايك« تمانإو ادق ممطمال ةنإف

 0 تاكو « ءالقعلا لوقع تق رف ةرح ىف نإ« هرازنلا

 .اككشنا يكل" قانل ةطاقإالا

 * ىناثلا برضلا »+

 نو ملسو هيلع 0] ٠0 همالك نات. ةيوبتلا رابخألا
 اذذلا فقبطلا ىف « هتغالبو اا ل راسن

 ماظتنأ 0 مظتنا نإو يراقب الو « مالكو ينادي ال ثيحب

 ةثالثث ةلثمأ همالك نم ذروأو

 ] 555 م لولا لالا

 1 متعلم وتوك ال سو هيلع هللا لص لاق



 سلا 18و دع

 هقيقر و هيجشتتلا م“ نايبلاو روهظلا وه دوصقملا نآل

 ءاككذألا نع

 طا لع نيا ود . اممارا هال اهلج
 ْ راشل لوقو

 (ةيك اوك ىواجت 1 اننا انسؤر ر قوف عقلا ا نك

 ( نإ ) هلوق نم ءافلا فذح « ميرا نكس أشي نإ »

 ىلاق ىف ان اك اهلبق اهب ةاجلا ندع لاطلا عض

 . تك اس يس تا مي

 ةلالد ( نالظيف ) ىف ءافلا تددزو « امهنيب رام

 اذهتلار قف ىواصاهم زل[ ع حر ا
 فنا هلوق ىف نوب ءاجو « دوصقم وهو « لطلو . ىنعملا

 ةاعأ هذه لاصتا نلعاالا هاهنا رك 5 تا

 ”ليلد“ ءانلا»و قو اموت اهل اح هر دع ا

 نا 2 ر اوه + ىلاعت -ةلوقتف طفوا داس ف ناس

 اذإو كلذ ريغو « قح هللا دعو نإ » هلوقو « ةعاسبلا ةلزاز

 ريصاو » ىللاعت هل را نيتلجلا 5 س اقتلا دمرأ

 ريصأو ١» :ىلاعت ةةلوقوأ < نينسحلا هلا "ال هلا نإف

 34 قى وأب. ءاور دق ذاك ىلا“ نبع َكّيِإَو كبر كم1 ظ



 ليس ١ ةراب تت

1 1 

 احلا ف ىراوحلا ا نمو ١) كاعل هلوق ؛ ةثلاغلا هن الا

 0ك اودن الطف جلا كيلا ١ اد د تلا

 )» د ةقفو ل

 ل اقوي ةار كاش 8 اذه ىلا رظلاف

 ( هناي نمو ) هلوق ىف ربخلا مّدق « 0 ندا خا

 قنورلا نم هيف ام لطبو « ةوالملا كلن تبهذ هرّخأولو

 لش مو 0 11 ) هلوق ىف فوصوملا حرط ىلا رظلاو

 6 تانز اج ىلع 0 6 لعاوف لع ةعمو : ىراوخلا كلفلا

 ء هتاف الاد : هتعالل ترعتتلا كلذ ناجح لعف ولو

 ىف الو « ةحاَبلا ىف الو .« ىّبعلا يف لش لو (رحبلا ىف ) لاقو

 ةقرلا نم «رحبلا ةظفل 2 1 «رحدبلا ا نم ىو 4 ماطمطلا

 ليوا لا هليشلا تنام *مق ( مالعألاك) هلوقو ةفاطللاو

 0 لاح هلوقو 4 010100 قع 00 0 كلك

 ع قلطي ملعلاو ماع 5 مالع' الاو 4 ناجرلاو تزفالا

 « انبه هيبشتلا اص امهنم دحاو لكو « ةيارلا ىلعو « لبحلا



 دا او دكت

 ءشتلاو ءرتشملاو.« ثحبلا لاوحأ ىلا هب ريش روبقلا ىف نم
 ء :ةمللا ىاعملا لع ةءآلا هذه تلمتشا دش . كلا

 0 0 52 000 ىحدقتسل انبهذ ولو «ةربزغلا 3 هع

 ةن» زرت 0 , ًاقاروأ ان درنل ءاةيعالصملا قئلقللاو,.ةيمالا

 ابلاكشا « اهقاذمو اهمعط ةوالحو اهقايس بيج نمو « ًاقارطأ
 « ةبكرماو « ةدرفملا تازاجملا ىلع

 نب الا قف ء ةسقؤأ عضاوم ىف :أ كرما تلا ز ااانا

 0 هذه ةانسإف 5 06 وو ترها د هلمق ف ال

 اره اهي زعافلاو ع نايا رة لع ناك 5000 لا ىلا

 تيأود_ لامت كلر دياز ةعاسلا فصو ىثو « ىلاعت

 ءكلاعت دقلا وهاب الا نذال قبلا قعر ١

 كلف ليعتم دب الا( تاعمقك اكن هكر دل تلاد اش

 ىف ًاببس تسيلو ةيببسلل ءافلاف « كانقلخ انإف » ىلاعت .هلوقك

 ىلاعت لوقو « زاجلا ة ةهج ىلع ”دراو وه امإ و « ثعبلا توب

 قولخما نإف مومعلا ةقيقح ىلع سيل ةن إف « 5

 « ةفطن نم ث د ليقع لا مادا ) وه امعإ «بارت نم

 نيقواخم اسيل « ءاوحو » مالسلا هيلع ىسيعف 6. هموه ىلع سيل

 ىلع ةيلاس ربها( الق تال اطلت با ا ير ل



 كك ا

 ء ةفلتحلا ةننابنلا جاوزألا هذه لوصح مث « اهللع ءاملا

 كار « ةحتفنلا هاك الار هنآ لكلا اهنادسمأ)

 35 لو ضاخر ةلاتبف له ذح هانت: لو اهرصح نكمال

 ' ةرادقلا نيلاتعا ,نمزامهف. ىلاعت هللا دع ام لع المتشا

 راصتخالاو « ميدبلا ماظنلا اذه ىلع ابقاسو «ةمكسملا تاناقتإو

 « عماس "لك قوثريوو .« قطان لك محشي ىذا غييلبلا زا دل
 000 مه مظل 57 عرف اذ ام طلح زع ةنإنمت

 ربر شو . انصر 8 ذب اهبقع ؛ ةرهاقلا ةلدألا هذه تيربو

 قبس ام ىلا هب ريشي « كلذ » لاقف اهتدئاف جاتْنِإو ء الوادم

 ايا ل ١ نط اوه هللا. نابزذ اهباظتناو.ةلد الا :زب رقت نم
 لصحملا اهلك تانوكملا دجوم 1 للا هن دعي ع تلاقلا

 . 01 نا كالا ةقلخا وح !تافصو اهقئاقمل

 نادم سرغلا ءايحإ ىلا امإ هب ريشي « ىنوملا ئح ةنأو »

 ىلا امإو راوطالا هذه ىف « ًاعضمو ًاقلعو « املطأو ا تك

 هال اصلا« ةيلماخ  ازرج تناك نأ دع ضرالا. ءايحإ

 8-3 ارانب « ىلع لك ل عفن واذ ةقنول هاا ةيراسم

 موق الو كا ءا ”هردف نع دشن الف « تانكمملا

 ثثعبب هللا ناو أمف 7 ا هيل 1 هعاننلا و ا م اماينرح نم



 كك ١ ةه كك

 اهنمضو ىلا حيضاولا ناهربلاب ةعفديل ةدئف الا ىف كشلاو

 نيناهرب

 ابلعنتو .ناسلوللا متاحا يعاب للحا فاكا

 مث « محلا ىف ةفطن مث « بارت «ةعبسلا راوطألا هذه ىف

 ةخوخيشلا 3 4 ةلوركلا 2 ةلوفطلا 3 4 ةقلا 7 4 1

 ىلاو «ةردقلا بيج ىلا حي ردتلا اذمب راشا دقف ؛ مرهاو

 هذه نابتو « زارا هذه فالتخا ىلع ةكملا موقد

 , ةقلللا ىف نارملا

 لع ودق ن د كنا اغاجا ناهحو نم « ابتل الدو

 داق وبذ ءىش ع نم اهعادبإو روم لإ هده ثادحإ

 ردق نمو « داحيإالا 0 :داعإ ىلع ةلاحمال

 ,ةلاحال هلثم ىلع ردق ءىشلا ىلع

 لاعت نع هل ذقجلا رع ني طاع رس ناس
 7 نفث « ءاذتحالا قبس عماد داحإ ةداعإالاو ؛ قباس

 قل نظن ةدامرالا لع ارداق نوكت نأ لوا ناكءادتبالا لع

 "نوعا يهز هلق كلذ لات لات لق اذشبا

 ”نانل ام ىلا نشل هيلع
 لازنإب م ًازرج اهنوكب نضر الا لاح (قاغلا اغازلا



 ,» حلا ةروس ىف ىلاعت لو ( ةيناثلا ةءاالا )

 0 نم كانقلخ ان | ف ثعبلا نم * دير ىف مثك نإ نانل
 20001 4 هس يآ 4 -

 مي قلل ةغطم نم مة نم ”مث ةفطن نم م

 أ 3 ءاشن ا ذل ف 0 00 نييبنل

 5 10 5 0| سو 2و
 مكنم وم 3 1 ا 0 م 0 مكجرخ يع 3 ىددسمف

 ص ل 9 0 كش ل ا

 ع 0 رو تترتهأ هلل اهبع نر
 5 0 2ك

 هناو ىتوملا ىح ةناو 0 0 هللا 0 كلذ « جم
0 ٍِ 8 

 ها || 0 ريدق 2 0
0 0 

: ٌ  
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 رس © اسس 0 لسح نو

 نم ةبآلا هذه ىف عدوأ ام 0007 ء عبق اانا 0
 قئافلا تب 1 اهصاصتخا عم م ةقئافلا ىتاعملاو ةقئارلا نساحلا

 3 كابل 3 0 مت 1 0 اظنلا ىلع ابلي زنتو

 0 1 ا هال شهب و ' ةفاطلو

 دكا ظاق الا لجأ ن 0 ديكو ١ ءاذهام هلا

 بيرل ضارتعا قققخو ءةباطخلا خف ةفطالملا ةهذن لع ظراقلا



 د ذهن

 فاصوأ (ةاتكي (ليمت هنا ط ليز ةناني جلا اشار

 ء ةباه نيغ' ىلا: .امإزو ءةناهم ىلإ انمإ . .لايكلا توبتو لآلللا

 يلاعت هفاضوأ ىف طاناعلا ني. وللا سس لا

 ماوغأ» نم حلات هلامف] # ىلإ ةفاسرإالاب انتل

 نت قاطاك لع تالضفنلا بورضو تاناسحإللا

 انرشا .نيذللا نيهجولا ىلع 1 أنهه 0 « اهعو رفو معتلا

 ركد بالا هده ملاك الل د امهملا

 ًاماّتهاو ةفصلا هذمل ًاماظعإ اهركذب ابمتخ مث « ةيبوبّرلا

 )عبد / هلوش صوصخلا ةهج ىلع اطوأ ىف اهرك ذف 1 اهرمأب

 هللا ) هلوق مومعلا ةهج ىلع اهرخا ىف اهركذو نيلقثلا ىنعي

 , ينطلنوأء قصاص نم ابك ماوعلا عيمت ديار (نإلاثلا 0
 « ناويحو « دامجو

 ةلاالا ءليه هلع لم جإلام لما عد

 مئادب ىلع !هامتشاو اهلك تانوكم ا قلخ ىل ةراشإلا نم
 نسحاو 2 هقشواو ماظا كرحبا لع مس لا دع

 فئاطعالا نم هابتعام ضن كلآ اتفاق دبا

 هاركرف انتا نك أبن اعم نم ”ءانلغغ 50

 *؟.
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 "الل للا تارك شنو كوفى ”ةراشإ + ام الاو تاك
 أهلك ءامشالا هذان ]آو قسام عيمج كلع : لاق

 000 اذه لغو ةيسنجلل,امهيف ماللا نوكت نآ(امهنانو)

 : لاق ةن كف« اهلك ساو الاو تاقولخملا :ميمج كلم ةن أ" ىنمملا

 نالف لاقي 7
 مارتولاو هلال اوبقلاو ء دقتعلاو لحلاو ؛ ىعنلاو رم ألا كام

 7 نا ا درا هنا درر كا مشل

 رعب ١ 115 ميقا فائضا دع املف لاحت ' هريغل

 «ةحاصملا نو'اقل نيشاطملا ريخستلا ج جاهمصو , ليلذتلا ت يعل لع

 هداشرالا ل لاق ا 2 هكا ىضتقمو

 نكي 3 قحتسملا 00 هلاح 0 م 01 6 رادار

 ا ا ةغلامم ”. "لاو قلد ادد

 كك اذا ىرخ كلذ ىر#و لعفلاو لوقلا كلع

 ( عباسلا هيبنتلا )

 آن الاذاعه مخ ( نيلاعلا بر هللا كراش ) :للخت هلوق

 ىلع معنا مر "ادا مظعل تاورفطدل ىلع لي اع

 كرا ل بادو مل هكريلأو. « قللعا

 ؛ نيهجو نم نوكت ىلاعت هقح ىف ةكرباو قل



 دسم ١١ دحاسم

 ةماعلا ازال اكلم م تناك 1 «رمألا ركّذب ةبقع

 ( لاؤس )

 6 .وحنلاو رمقلاو 00 ءراملاو لذللا ةنقاعم صخ 48

 ةحكللا ايتامعا 0530 تاركشل راك
: 0 

 بيجحعلا ناشالاو

 ا را ءامسلا ظفلب عم 21100 0

 ةحاضلإ اذ (امهسب امو ) هلوق امهءارو ام ق كو

 هذهو راملاو ليللا فقاعل 0 مدح هه و 6 هنامبو

 كد ل ا ًاحاضيإ ءركذلاب نق

 ) سداسلا هسنتلا

 كه 5 5 مل (ساللاو راسا كلا 0
 اهبقع ؛ ةرهابلا : ركملا هده د دعو ةييطعلا تاس

 5 ا ًامالعإ و «رظنلا ىلع اثحو اظاَقنإ ءهسنتلا فرحت

 دان دان رمل لحل نم هك ا كك ابق فردت 2

 ؟ةلوخمأو تار هلاوذار تافااطتلا ايل ل كلذ ريغو « ناصقتلاو

 ءاللا نوكت نأ امهدحأ ناهجو هيف ( م الاو قلخلا ذل الآ)

 .تاقواخملا عاونأ نم قبسام ىلا ةراشإ قلما ؛ ةيدهعلل امهف
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 ا | دق ىىجللاو ريثلاو نسمشلاو ) ىلاعت لورق

 ةميظعلا وكلا هذه ا 0 ملعلا ع اا

 ليسا الو ءر هابلا ماكحالاو « بيجعلا ناقت, اللا, ةصتخلا

 « ةران الاو ككل ” سمشلا» ع قلحلل ةماعلا طاصملا نم

 « عطاسلا رونلل ٌرمقلاو ء تايمانلا ميمج 1

 «رحبلاو ّنبلا تاملظ ىف ءادتهالل ءوجنلاو « تاقو ألا ريدقتو

 لاحلا ىلع ةباصتتا ( تارخسم ) حاصملاو مفانملا نم كلذ ريغو

 نوناق ىلع « مفانلا هذ تاللذُم ىأ « مدقت ام عيبج نم

 هيف « هرمأب » لاصملا نم اهيف رّدق ام قفو ىلعو , ةنكملا

 000 ٠ قاصل الل هبفاءابلا نروكت نأ امدح « ناهجو

 ءلقلاب فس لوف لا ناقصتلم لالذإالاو ريخستلا

 ةاعم نق 5 اذه لعو « لاحلل ءابلا ن 1 0 امهمناثو

 «ةدحاو ةعاس م ا لالا لك يزمالاب تنانستفلم

 مو ( 5 اب ) . لاق امنإو « نيع اةذراط ةايقنالا هر مذ

 ةحاملا ا ةك- اةرذلا ل ةجاملا ققحت عم « هيردق . لق

 07 لاو ةعاطلا نعم يفوتكم ركذا1 هن ذل .ءرعاالا ىلا



20-0 

 املالن ل ذل ةرسفسو ناضل ةسسرم ض1
 رلاطلاك نايلا لح ةرارالا ليلا هدطل ام 07
 تيشغأ : لاق ةن كف وخلاو ةلاز الا ىف ةعرسلاب ليللا مالظل
 ,. ثاثحالاو ةعرسلاب هل ابلاط زاهلا تلمحو ءراهلا لدلل

 تلقح اا لما يتالاغ قط "نوت ١
 ةةاويش فتككاو ةيساط ةلازال طالعت راسل لال

 ىشغي ) هلوق مدت رك : 4 "لولو « ءوضلاو ةرائ الان
- 

 : لذللا مالظل ايشاغ راهبللا تراك اماف ( رابلا :ليللا

 امإ' « اتثيثح: » باصتناو « همالظ' ةلازإال كاطلا وه نآأك

 ةفصلا» لع امو « الع ام يل” هاراطا "نم نا

 لع 5 ل نينتعملا >لكو 4 ًايشح ابلط ىأ 6 فودح ردصل

 هلوقو 6 ضال" ةهغيص نع ( قلخ) ) ةلوق ءأخب اعإو ( ههجحو

 دامس الدلع 56 , عراضملا ةغيص لع ( ةبلطيا)و ( ىشغي )

 ”لرلطلاو قات يراك كلاس رس ا

 هدمت راج ةعزاشلا تااباك كو اللا للص رفا
 5 (!ضرالاو تتاونعللا قلخ .ىذلا ! لاق اعإو . ثيل

 لذا ماما ضفلا# نال ا ىضر حلاو: تان ورا

 لعافلا مسا نم هرارمتساو هلوبلو طلخا ققحت لع



 3 اك

 3 لا
 ضغنو « هتغالب نم صقنت داكن هييشتلا ةادا تريظا اذإ

 لش مو ( رابعلا ليللا" ىشغي »': لاق اعإو هتحاصف 0

 ” يصح أ ا لئلا ظلخم الو نس

 اهيفام عم . طالتخالاو سابلإلا ةظفل نم لوعشلاو 55
 ني لو نيل الا ةنعأو ©ةفاطللاو ةقلأ نم

 قادصمو ىشعلاو 6 ةواشعلا لد ماحتل الاو لامصتالا د

 م اذاف راهن ةنم خاسن 08 لل ةلإو ١> لاك ةلوق ءالكاام

 نع مدألا خ 35 نا د نال ل رم

 اا ةيقونرايبلا ليللا لاصتا مظع 0 اذهو « ةاشلا

 ةباغ ىف 0 و مع ولاط دنع رحفلا ىرت كنإف اذهلو « هب

 « ةّوق ىف راهنلا لازب الف « ليللا مالظن طالتخالاو جازتمالا

 ءهلي و هوحميف ةر ان الاب هيلع ىلوتسي ىتح « روبظو « ةبلغو

 الد ناب مفلاو از دلك ماحتلالا ةدشب 27 خاسلاف

 غلابلا دامت ا ردشم (قلكو + لاوشاالاو ؛ءاليتيسالا مظعل

 ىف ريمضلا نم لاح ةيربخ ةيلعف ةلج ( ليللا ىثغي )
 ترق هما زنا: لع هاك واو ريغ نم تءاج اذهلو « قلخ

 كرا( ىاهلا نم لاساقب ريح اضيأ ةلج (ةبلطت) مدقت ام



 حور 1-ظ

 ليللا نإف « جالبرالا اذكهو ء ليللا ىلع راملا معجم اكراهتلا

 ء.ناينملا تال تيللاواف راما لف 1 لع

 ىدوجو 20 ا كلدازف 0 تالا صوصخ نإ

 ع ابنا ىلا ىةللا اتسلقسو ئدع رعاة
 ؛ ةءاضرالا مدع ىلا لا ةقيقح ليللا : لوقت 9

 اذإ و « ةران الو ةءاض مالا لوصحسلا ا ةقيقح «ٌرونلاو

 نايشفلاب راهنلا فصو مص كلذ نم الق جلا 0

 هباهذإب لئلا كشد ةران الآب علطي 0 ليللا ةماظل

 0 علا اذإ ؛ نفخ :ناكما 0 هوكي لاملا كح

 نَم ةلزنم« ليللا مالظل هءاهذإ ىف راهلا 00 ءاطغلا

 0 ةتماظ بهذي هن . 621 اعلا شا ف

 ؛ هتراث إب اهوحع و « هءولطل

 كنف اذفو « هيبشتلا باب نم نوكي نارك
 مهذب د كابا كوعف لذا جيا فةدوتلا ةادأ تريطاول

 لفعتلاو نالخالا اكن ىفنت كوثلاكهتابشغ عك لرللا هان

 فظاأ ةراعتسالا ةهج ىلع ةهمجوتو ل هلادبرا دنع هيلع

 ناوبلأ هناء رايصنسالا .ن ال هيلا ساذلطاقل ال قزم ال

 اا الا للعلا اس راع
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 « مالكا ةفَرَح نع هعبط ملَسو ةقوذ داج نم ةقوذب اذهو
 « لوقلا ىف ةيناهحنعلا نع لازو

 ( مدارلا هيبنتلا)
 ع

 هال رهاظ « اثيثح ةبلطي راها ليللا ىثغي » هلوق

 اذِإ ليللاو » ىلاعت هلوقل 'ليللا وه ىثاغلا نأ ىلع لاد انبه

 إ ليللف « ىشني
 ملا كلا ناو رابلا وه ىثاغلا 0 7 لا

 0 الا رابلا تت ال ليلا نأو ء لبللا نود هيلا ”فاضم

 رو و راهلا ىلع ليللا روكي » ىلاعت هلوق 2 ريوك ا

 وب. » ىلاعت هلوق ىف جالب الا فالخيو « ليللا ىلع راهلا
 جالبرالاو ريوكتلا نإف « ليللا ىفرامللا ٍطورو راها ىف ليللا

 نيتاه رهاظ ىف ام امهنم دحاو لك ىف نوكي نأ حاصإإ

 نم رهاظلا وه اذدبف ءةيبلطي راما شاغ أذإ

 : لاه 6 عما وه فيرا 3 وه كلذ ف يلا 6 قي "الا

 وه ”جالبرالاو ءراصقلا د و كا .ليل 0

 7 م « هيف لخد اذإ « هتمب دع لاع .لاختف الا

 ا عر د هلو قاب 1 راصتلا هللا ممطلابوت . ةراكتلا' 7



 | ١عه

 الإ اهسامإ طيح الب ىلا: ةيحلصلل مكاو.« ةيحلالا نسما

 : لاس

 ءالششإلا قو وكلي هادا ناهدو ديف ءاوتساالاو

 هكيلع لزعا لع 0 عع يق تلافت كاملا ” الف لاق

 ءاوتس الا نوكك نأ امهناتو «ىثبقيم مب اشر لذ ا

 رار لع وما يا موق 0 ا ريغ نم هلاح ىلع

 قا دوعق هيلع دعق « 0 و « هيف 0 ىأ هك

 هللا تح ىف "لاح هالكو جعزالا تالا دريس ا
 كلو شرعلا ىلع ىلوتسا هللا ناكلو الا, ىرلا ن0

 ةيج لع نوكم ىاثلا .هجولا لعو ءارادتتاو املو 1
 هايم طوقو 5 قوفربللا يحد للاعت صلرتك ل

 تن لت نكملاو رارقتنتسالا ىف كامل ةايصالبا ةلاثلا نأ

 هلوق نف 6 ءاوشرع لع ىلاعت هلل ةلضاحا ضنا يمر و سا

 محضونو ليبختلا ىف هررقتس اك« ناطوبسم هال اوس

 ء ىلاعت هللا .ةناوهع ةتلثمأ

 ماظن نالو ؛ىخارتلا ىلع اهم لديل ءافلا نود مل ىنأو

 7ع ا( كسلا ليسأل ساس

6 



 دا ١88 ب

 جاتح رولا ىف «هبخاص ىلا امهم دحاو لكرقتف

 « لسلستتا وهو « ةباغ ريغ ىلا « رثؤم ىلا ةثرثؤمو تؤم ىلا
 ا كلا ىف اهانررق زومأل لقتلا ىف ”لاحم انخهالكو

 ا 1175 نطرفلا اونيلف «مايأ ةسن ىف د لغم
 ىهف دعا ا ىلا ةراشإالا ضرغلا الو « ةدحاو ةعاس

 ةراثك ”دادغألا تارم نم طئاسو نذه نيبو ءةناهع الب

 الا نه ولعت نأ اعظف لع ةردقلا رهاب فرع 0

 ال راش رادقتال ضرغلا نكلو.« ةدحاو ةظلع ىف نكم

 ا 01 نام اهتمت هلا" رثاتسا“ ةلصمو رب ةلؤق

 0 0 1 1 ان كارا اذإ 5 اعإ » ىلاعت

 - ( كلاثلا هيبيتلا )

 0001 لد ةءالا رهاظ « نشرعلا ىلع ىوتسا مث د ةلوق

 لاكإو لاو تاوملا قلخ دف نكراجي ءاوالا

 ىلع لدي ام ةبآلا رهاظ ىف سيلف شرعلا ”قلخ اًمأف « الاوحأ
 اا لاجالا لع ديف كءالا تبقا هقلخ تقو نع
 « تاقولخلا ظعأ نم ئبركلاو ْش اجل فاق ا
 نم هيلع المتشا الو « قلطا لع نم لا نانا ملا
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 :اننيجي موب ضي لاو تاومحلا قلاخ اء 2( 1

 باز نيكي بنو ل. ةلاخ الإ ”قدفاسال اهاطلاش دع 1

 ةن أ ىلع ةلالد هيف ةثالثلا رومألا هذه ىف نيوكتلاف ءاشإو

 يلام نهب نتن رو تطمع رك ل ما

 «رداق نه هل دل نكي نأ دعت. .ءليشلا لوضح نأ لوقتعلا

 , ةيرداقلا ىلع نالاد «نيوكتلاو داحيإالا قلطف « دجومو

 وب تاقثإلا ىلع ةرهابب ةلالؤ ةفيدتتلا وعزا
 « نضر الاو تاونمسبلا قل ىلا هللا كير. نإ هر: ةهلوق ملة

 نيوكتلا ىف ةلاح هده 0 ةينادحولا ىلع ”هيدنت هيف

 : هريغ نود ةيب مبرلاو ةيرالاب ًاصتخ الإ نوكي. ال داجالاو

 ءاقالا دف نوكم ةلاحتسا معلا اشر 0

 هنت" قف اش نما ىذلاهلأ ار نإ: نة

 نياك يقل و اانا
 ىلع ةلاد ىهف هيلا انرشأ 5 « ةيملاعلاو « ةءرداقلا ىلع ةلاد

 اغلا هنن الاخ وفل كو د يللا

 اهداعسإ نب لوقفلا اكللابلل' يف قزفال هن لم تاركا ذك
 ةيلؤأ: ال "ةنأو ةةدغ وطيز وفل اهدار لوك ءالالالا

 نأ امإف رثؤم ىلا جاتحال ”لّوأ هل ناكول ذإ « هدوجول



 -- مر

 ا 0 اناومشلا والك »-ىلات لاق .اذننهو تيوكللملا
 مطعأ نم 1 تيارش .لا مّنقو « سأل قا

 "الالم ف اورظني وأ :هلوق, ىلا ىرع الا .. .تاقولخملا

 0 ميه ربا ىرث كلذكو » هلوقو . تاومسلا

 ابلا ماظنن الاو عب علدبلا ماكحرالا نم هب ةصتخم تناك الو

 اال ل 327 مو تاقواخلا 10

 عاونأو « ديجهتلاو « سيدقتتلاو « ةدابعلل اعنمو» اوك نم 4
 000 لاو رءاوألا ذوو.« ةمسرلل اط ءانوكلو؛ اك قا داعلا

 اهعفانم مظع ىلا ًاريشم ضر 007

 « تافرصتلل 00 ملا نهرا ا

 عادنأو 1ك دلال ' رانا عورزلا نم تاوق الا حالصتساو

 ل لآ ةييس «ابننب اموذ لاق مث كلذ ريغو « نداغملا

 كلب رح ٠ عورزلا حالصإ لجأ نم اهغيراصتو « حب رلا

 سمشلا عولطو ءراطمأالا 3 ال" تاكا اىرجو كيلا

 موجنلاو ٠ نيملاعلل ةرانالاو ة< ايزازخكا نيف معلا

 نإ » هلوق بقع هدارإ 9 0 1 تانغ و ءاطتغالل

 ال 10 ةيواورلا هفاقحتسال قيلستلا ةمحب ىلع, هللا
 نينا اقحتسمو اشِإ و « يل ابر ناك اهنإو : لق ذاب



 ووو دكا

 الإ حلصي ال اهانعم نآل ءوه الإ اهقحتسي ال ةقيقملا ىلع

 ابق. كراش ةلقف © ةدابعلا قاقحتسا نمو ةيخرالار ن1

 ىو ةسوب رلا انما 4 ةدايعلا 2 هريغ 9 ًامعز « هع

 كلام هنوكل هل الإ ةقيقللا ىلع صاخب ال ةنإف « كاملا

 ةيبنتلا اذه ةنتما أم بيحت نمو ؛ هريغ نوط تلارلقا

 ناك ةناف كالتك لاو ورفلا هلت نيفصولا عج هلا

 ًاهإ ناك اذبلف « لالللا تافصل ًاصتخم هنوك ىلعو « 1 ١

 ( ىباثلا هيبنتلا )

 ا راو تاس ١» ىلاعت هلوق ىف

 ةءاهم ىلع لادلا باطما ميبطاخ ال ) « مايأ ةتس ىف ا

 (ر » هلوقب مبسوفت ىلا ةسفن كاسل ملل ةفطالملا

 جرزم ال ءاكلامززاك شيسم صاصخللا نم مها هللا
 ناك ثيح « مهب صاصتخالا نم لانو« جلاس 10

 1بففظالاو .ء ةعيلاو بكن زكتلاوإا 0 ل

 هيلع ةلادو « ىنعملا اذه ىلع ةبّبنم ةفاضإالا تلصح !ذباف

 اعإو « ضر لاو تاومسلا قاخ ىذلا » هلوش كلذ و .

 ةلطعو ءاةراقلا هما طابو الندب تاكا كل



 ل 5١م

 ةراشإ ةيبوب رلا ركذي ١ ةلتلجا: ندصو « "هاوس اهماع ردن الو

 001 اذهل نم داقتعالا اعطقو اهرك ذم ءانتعالا مظع ىل

 ا 11لا ةقيقل هقاقستسا لع ىلاعت ةنم ًاهينتو « كلذ
 نمو 4 اهرب داقمو 6 يل ا كلام ةر ل

 "0 نركم الونايف ال ظحال ةنإف ةفصلا هذهب نك

 000077 /اةيحلالاب ةيبوب لا لغ هكجو لاح ان
 ا نأ ىل || ا )َ هريخ 2» هللا 0( 8 ًادتبم 4 كر 2

 ؛ ةلاحم ال ةيهولل ةححم قحتسم هن إف « ةبيوب رلأ نيو ناك نم

 0 ع ناك اذإ نوكي اغإ ةيهطإلل ةقاقحتسا نأل

 ”لف ءىثلل اللام هر ا كلاما نعي ترااون# معلا

 هلو هئاطعإال اقحتسم ناك ءىثلا كلم نمو « هيف فرصتلا

 : لش مو 2: هللا ١ر نا » لاق اذهلف « اهعورفو م هلا لص نم

 ماظنلا ادب ريشلو « 5 مق ”ةظحالم 5 هللا نإ

 ص أ ةيفيالا نأ هو « ةفيطل تكل 'ىلا فياأتلاو

 ىف سايقلا نوتق لع 0-0 2 ال

 . لاق الو « ناويح ناسنإالا : لاق نا زد

 ةيياوب راق :« ةيوبرا نم ع دن بو ملم



 3 لك

 موجنلاو رمزتلاو نيمشلاو انيقح يللا رابثلا ليلا يا لا

 يراشملا اكواب: ةربةالاو ىلعلا"هقالآ ير ا
 0 نيملاعلا

 : اهلاشا ِ ةبيجعلا ةب آلا هذه ىف لمأتملا رظنيلف
 اظنلاو « ينك نري عون ةشاللعلاو , ةدوفملا اهظافلأ 8 ةبوذغلا

 ىتح « ميدبلا توام لاو يمني الا شيلا كلارا بيجعلا

 مقاومو « ةغالبلا ةظحالم نع ولخت ةدحاو ةظفل داكت ال

 ناعمو 0 تكي .ةحاشلا

 ) 1م : اب مم 0# ماظ 0 ىلع ةمخف

 : ةرهاظلا 01 لا نم تلاد نت وش "كل رشتلَو

0 

 نإب «ةيئادتبالا ةلخلا َرّدص «هللا حبر نإ » هلوق ىف

 0 : اهقيقحتو ةلخبا حاضيإ ىلع لدتل « ةدكؤلا

 ثودملاو )0 كج الاغملا كلدنريشا يد » لاق مث ل

 دوجو تحن نوجردنم ف . 50 نوقواخم 38 1 مهيف

 5 مف ةنزاو تانكي ف نولخاد ؛ تانكملا

 : هريغ دعنا ركبت الأ « مهلاوحأ في راصتو ةيولل "كلامو



 0 للا

 111 وها. ليق ولو“: ىناعملار اقتل: ىلع انملا شال« ةغالبلا نم

 1 ا ناكل + ادن نازك ءانم: هظفل: نمش ملط اذإ

 «ةحاصفلا رارسا ىلع دهاوشلا نابب ىف ( ىناثلا ثيرقتلا)

 , روثنملا ىف نادرب « موظنملا ىف نادرب م اهو « ةغالبلا بناختو

 | دل 1+ ماذطو ةروقنلا قاورواام امنوعقاونم نشحأو

 تالا ريمأ نعو « هلوسر نعو ؛ ىلاعت هللا ن هرج درو امو ارث

 ليفلعا نم لفاحملا ىف رثنلا نم « برعلا نعو « ةهجو هللا مرك

 دهاوشلا داربإ اتبتر مَرَج الف ء ىصحتو َدْعِ نارا
 ةحالا نع فدعا ردع نيف لع

 0 لا مقا

 , ظ ةنالث تبورض كلذ 000

 |0000 رانقلاو « ةينارقلا ؛ع الا : لوألا “برضلا

 ل هزاحإ هجوو ةزاحإ ررهنس - ا لود مل ال

 ثالث تانا" ةنم درون انكلو ىلاعت هللا ةنوعم كلاثلا ”نْلا

 0 مف هباغلا غلب د . ةكمنالا لع لقالاب ف

 بئاجعلاو را رسال للا احا يقاتل

 قاف عنلا “ثم مكبر نإ » ىلاعت ' هلوكل ىلوأألا ةناآلا

 لع ظمأ “ مايأ هك قف اهيل انوا را اا مفللا



 دج ااا تت

 ا اذا أم مالكلا ريخ : 8 بيطلا لآقو . هع 0 00 5

 ىكبشبف موا هزاع هتعيبط تل ةهبشلا مم هنأمب غاود

 ريخ : : ليكمل لاقو . موفتل هئىح ثروأو « مهوتلا و ءوس ن

 نا مو زييعلا 59 ةسكو ءاكذلا: ذإ زادتع 5 أم 0

 , نئاضبلا ىدنقيسلا قوكم نك اص اا

 روزرو ةلففلا نطمر قجازإ# ةعالبلا لت <
 , ةظقبلا

 ؛ يبعث تورشأ اذإ ىدلا ءالكتلا رع هدوحار اة

 ةغالبلا فصو دق ءالؤه نة دحاو كف 4 0 022

 ل تمن نع ناك ع ىلا ظفللا نم هيلع 7

3 
 6 ةحاصفلاو ةغالبلا فصو َّق ةرابع جاذإ 1 0 أو

 0 تقرشأ اذإ | م هلوق ن م هيلع ا وه

 ةغالبلا تاع هوا رفا ها لا يضكل ا

 6 0 قت خ 6 هلوقف 6 ةجاانضفلا كار لع ةيلوتسس
- 

 فا انذضنالا نم قازمززالا ف مل 6 هح اصفلا ىلا ركنا ريشل

 ةنماس 2 دب ريشل « هعيشل كريكنا : هلوقو 6 روهظلاو

١4 



 3 نط

 000 لاككشاالا ,ننوك نم ةيروزلا نب. ةئلقص دق :ةزاجعإ
 : : زاّرقلا لاقو باناآلا و دنع فلأو ) تلخألا 6

 ؛ هيئاعم وب ةظافلا 1 اا مالكتلاا نع
 خ

 ريخ ال لاقو . اريح 1 د 0 6 0

 « بيرقتلا ةلزام ىلا عيلختلا دح نم ري ملام ءالكل |

 00 ةفاقت ماع قى. هتساير لوا عيطأ ىنلا رهلاك َناكو

 001 ادم ى ةخانات ةمالك ءاطخم َدَخَأ ىذلا ؛غيلبلا 06

 00011 الاعشل زاجيبالاو « الاقع هل را مادا
 ريح : هب رلا ممل اقف“ 0 3 نع د و نانا

 00 1 ناكر هفاطعأ كو هفا رأطأ تترثكمام مالكلا

 داب مالكحلا مل د را ل ا لا

 00 لاند هتئمطو مهفلا قووار ند 0-1 ا ماعلا لجارع

 0 11 وو لدور واكفالا قودء طخبو ذع لضافملا قف تشققف

 00011 ديور ام.مالكلا زيخب ىاقفلا لاو ددندح
 هتنطف هاو مح باطف 4 لبجلا ةظاظف ا تعفرو 4 تكلعلا

 ا و تكاد 1 |رف ةباوص 1

 بابلألا
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 ىف ةددنس "نفنوف وزب ام نحاول

 ىبأ خييشلل باد آلا هز باتك ىف دجؤام ةغالبلاو ةحاصفلا

 هل ةغملب فاصوأ نم كا 0 مهارإ قحسا

 تاعانصلا قف لع ةعاللل لوط «تتاغانسلا ره ماوقأ

 « ةركفلا ةتبقث ام « ًاماظن مالكلا 'نسحأ ئرهوجلا لاقف

 ةكمتحاف هظافلا طومس" لو ةئئاخم رهو, سمو نظم

 هقيع هيف ترئاك انام الكتلا يلع رااطللا لو تارا

 ىلا حورو اعقل دسح هيض د ةوواسا ءرق ءابذ الا

 ةفصيفشلاف مو هوراجلا نعد لعل مام : ا لاقو

 لاقو ”ىرديتلا ةرابعو . طقس 8 هذه "ىف ()

 ا ميس حا حافف هناعم كس 3 هظافلأ ريع نحك اه راطعلا

 ةأر لا دب تراعلو . ها 4 0 3 ع 00 تنمطتمو

-_ 

 2 ةهفر ملا هكر ناكبلا 0 ١ 1 0 ةغالبلا 5 طايخلا لاقو

 و هوالخا 0 : مابف الإ هر ةواحتولا 0

 قعملا هحورو 5 ظفللا كيسح هةساالو

 هزاحنإ حبب ضن ملام . ىرصحلا ةرابع (؟)



 3 لل
 ع

 0000 0 عرج نمي ادله !نيمف « ءازحلا نما فلاب

 ةغالبلاب فصوب. مرج الف همظن ىف ةعقوم مظعلو
 اال تايأألا ىرج .ةهببو٠:( ةثلاثلا ةقرفتلا)

 نوفصي هَ ممالك يااا ةععس عرق نم دنع دوهعملا نإف

 اولاقاذه نعو « حيصفلا مالكلا هب نوفصي ال اع ةغالبلا

 هلل 0011 ىجلا ةعالشلابفاصن:الا مالكا نصا

 م0000 الآ را هلطنل نزيك الفلا .هظفل ةانعمو ..هانعم

 ؛«نذإ الب ندا ىلا راسل ا ل

 ١ اك اكو لقت الو هوا ريغ نف لقعلا ف جلب ىو
 00000 و ةطاقلا متناك ةقأب ءانلبلاب 3. لجو كقضو
 000007 م4 ا مالكلا ىف .ةحاصنلا تنمو ى اولاقو

 .٠ ا نا مح نم اضرأ اولاقوأ 2 ةعضوم نع تان الو م .ع 5 : ع ع

 اقبط نوكي نأ ظفللا قح نم نأو عبطلا حيي كسلا

 ةسالسلاب ةنوفصل اك صق الو ةداز ريغ نم اعل

 2 نا ٠ 2 ء 03 200 3 سس

 لدمهعم هناي ةنومد كقو 4 همظنو هظافلا ندسسح ِق ةلودلاب
 ز : 3 1 . 5 و

 هيف ىشحو سبب رغ 4 أو ىنعملا كلبا هديقعا لجيالو 4 ررح

 5 5 0 كسا
 ةغالبلا نم دحاو لك نوفصيف ةنوثلاب صتخمو « ةيناهنع
 ةقرفتلا ل وصخ لع ةلالد 52 قو اهب نق اع ةحاصفلاو



 0“ لمي

 امهم دحاو لف 3 ىلا 4 |مق عرفان 1 دق انآ معا

 انهه ركددلو 6 هناذ 4 هريغ نع هزيعو 1 ةيهاع

 ةلمحو « مزاوالاو نظطوللا ههد نم أمهم دحاو د ريمتن أم

 تال ”تاقرفت كلذ نع 1 أم

 نإف- صوصخلاو مومعلا ةهج :نم-( ىلو الا "ةقرفتلا)

 ل اوتيل جاك لك نانا فور مالا 0 ةغالبلا
 2 مدح -_ 8 3 :

 ََُ يصف لك ىف مزلي, سيلو « احيصف نوكي نا نم دب ال

 ةلزتع ةغالبلاو ةحاصفلاف , ةغالبلاب ًاقوصوم نوكي نأ مالكلا

 ناويح نكاذسلو )م ناويح قاتلا لكف 4 ناشف ناسك

 : ةغالبلا مومو ةحاصفلا ةيصوصخ ىلع كلدب اذهو « اناسنإ

 ةيفاخب ةساصنلاوس احتج (واشلاولئااقل قلل هلم شاب هناا

 ليو اسوا 5 ايان نع اما دوس ل لل |

 ةغالبلاف « بيكرتلاو دارفإلا ةهج نم ( ةيناثلا ةقرفتلا

 ةلامقلاب 4 هةرفلا لود 0 ىلاعملا 3 : أهدروم وكل اعإ

 اذذو 6 ةبكرلا ماكلا ىف 27 556 ملكلا ىف نوكت

 00 اذإ 06 مي يورو 8 ةماعلا نِإف

 ةدرفملا ةماجلا 2 الو 7 ناسللا لع اهارع ياو ديقعتلا

 مالكلا مظتني ثيح نوكي اه غيلبلا ىنعما ن أل « ةغيلب اهنأب
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 000 ذل اكوللا اقامت ةحاصفلا نأ معز نم ا

 00 لالا نكع الو اهل قوذ الا ظاقلألا. نإف ءدسنأ

 نع تلخ اذا: امأف ءاهناعم ىلع اهلالد لجأأل الإ اهعابس
 نم هل دب ال هنأ 7 بلاغو , لاح مقو الف اهيلع ةلالدلا

 ا ادا ايون انمم نوكيي نأ الخ « نعلا ر ابتعا

 «طقف ىلاعأا ىف ةحاصفلا قاعتم نأ عز نم اذه 00

 «ةغالبلاب فصوت امن ىناعملا قإف بيطخلا نبا نع ا

 ل لا 00 إف ةحاصفلا ام

 انفللا ء اج ير ءألا رامتعا م ا نإف 1

 ىتاثلا نوكيو امهدحأ ىلع ةحاصفلا قالطإ نأ ىلع ؛ ىنعملاو

 ةحاصفلا منا قالطإ نأ دارأ نإو« ىلغفل 2

 كلما 0 1 1ك ولع انوع الع نادك اغِإ

 امهنم دحاو 1 ضخ انف 0 ١ أم اذبف . هرب رق

 ثلاثلا تلطليا

 ١ هيملب ا ام ناب يف )

 راهظإ ىف لو هلا ري ردعلا «نيريره ىلإ كلذنن دولا



 5 ال

 لع ةرهاظ ةلالدة انعم قو ةفاشرور سلا 2 1
 هانلق 6 مالكتلا حيصف ىف نيرعألا رابتعا بوجو

 لع ل ل ممالك ب كهل ىف مثار ا: املاثو

 امو « ىنعملا ىف امهقافتا عم « ةلك ىلع ةلك نورث و « ةظفل
 لع كلذ لذه  قرخالا نم صفا امهادحإ 0 الإ كاد

 ةّيطلا ماكلاو « ةباذعلا ظافل الاب وه امبإ ةحاصفلا قلعت نأ
 ري ةعيدلا ظفل اونسحتسا معآ

 ىف الو ةفاطللاو هير نم « ةعدلاو « هيزأا ىف الق املا ظفل

 ةسالسلاو :نللا ف قرغاراميو ةعاشنلاو ةطلثلا د

 ندور ىرتف» احيا دا جورخ فصو ىف ىلاعت هلوق

 ىف سيقلا ءىرما لوق نم اذه نأف ) هلالخ نم جرم

 لاا

 (ةءاد طيضلال ا ل

 ةقرلابب قد ولا "ضايق عاعبلاو قدولا نيب ام رظناف

 :رهاظ ةلالد ةعاشبلاو ظلغلا نم « عاعبلا  ةنمضت امع ةفاطللاو

 هتلالدا خال قلففللا الإ ةعسارعة الطفل نا ا
 هانم



 ا

 00 كا ذقلا ناوهو هولا راقت لييضفت اندنع راتخملاو

 ظافل الا قلطم ىهىلا ةفاض,الاب علفمل نككل 6 ظافل الا صراوع

 05 «ايداعم لعا اهلاالد ىلا ةفاضاالاب نكسلو ء طظققف
 انتلالذو ظافل ألا قلطم ًاعيج رع 0 0 ةكئابمملا

 طلاس د 0 نيا ل

 نإ ار مس هيلع هللا 0 ةلوق 0 ُ هال هوحو هان 4 لع

 |0000| آل ءةحاصتلا وه نابلاو « ارسل نايبلا نم

 00 كلذ بشن ملول ان ال... اينئاعم ىلع اهتلالد رابتعا
 نأ نع اضف )م 0 2 و عمسلا - مم ظافل لا

 ركل ف كن 0. رادع قم 8 ندإف ع 0

 قعل )») و ا ( هلوق مالسلا ه هكا هدار هو ا ءالكجلا

 اذه نعو « 4 هبناعم ة هقدو « 0 قا لوفعلا 1 1

 ركام نعل سانا ىقح لق

 ةدئارمفلا 0 لع كلذ "1 : صف ىعم نولوش 0 6 غبلب

 تك 2 ع

 لوم اداب تك اعإ هتحاصف ناو , ظافل الا تاقلعتم نم
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 ةءاهن دياتك ىف ىزارلا بيطملا "نبا هيلا ُرمَْي ىذلا وه اذهو

 ةيروتسملا تنال التل نك ةرابغ ةحابستلا نأ معز ةنإف ءزاجيبالا

 ىلع الو ءدصقلا ةهج ىلع ال ظفللا ىلإ ةجاح ريغ نم ٌريغال

 ةيعبتلا ةهج
 انين الو نايف طاف اليو ةرازع ة اي للا

 نقي قطط رو ءاكلع : دعو ول اكس

 0 نايبلا ءاماع نم دس [لام طرا شسايلا

 نم ىه الف « ًاعيمج ا 3ع ةرابع ةحاصفلا نأ مهبهذم

 ل 0 نع رتبكالا نا ةيعزا كا طئالاك ا

 تييطللبا نبا :نع. هانيكح 15 صوصخلا .لع:قاعلا سفن

 000 لع 0 0 9 ( اهعئارو )

 2 ًاعمج 9 نكشف ًاعيج | 60 قيكتخ اعمج

 ادهم ةسجو + ةحاتمقتلادلوكا نيكس نط اظاقلطلا) خلا
 11 ل نإف « ثلاثلا سهذملا فلاخي

 ىمسم وه لغفللا اولعج مبابق نيذلاو . ةحاصفلا ظفل لولدم

 ا 0 مضلا ةهج ىلع ىنعملا رابتغا مكلفا

 ةدئافو . ةحاصفلا ظفل لولدم ىف ءاماعلا مهاذم ريرش اذبف

 , هقالطإ
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 فورملا تادرغم ةهج نم :نيلصاحلا ةغالبلاو ةحاصفلا ىف ةباغلا

 فرش اههيكرت ههج نتهو “ يلا

 *« كلاثلا ثحبملا

 ) ةغالبلا كح يف )

 00 ١ نع قيتحلا لهابني قالغبأل نأ رعا

 ىنعلا ةلازج عم زاح اذا الإ ًاًميلب هنوكب فصوي ال مالكلا 0

 نيرعالا عومجم الإ ًاًنيلب نوكي الو « ظافل الا ةحاضف
 00000 اال ايمراعت اصور: ةعاللا تراص» دققت اهبلك

 ىرت 6

 00000 لإ نعرلوع نم نوكي يلي ةحاصفلا اأو

 بهاذم هيف ٠ امهعومل 1 « ىباعملا .ضراوع نم نيوكت

 ا تدب انا الا نكراوع _نم اهنا ءايزوران: ةيلرأ

 )لا لا زيذلك هيلا يشي: يذلا وه اذهوم_ىتاغملا لع اهل الد

 « عمسلاب ةكردم ةحاضفلا نإ : لاق ةن اف رياسلا لكم ةءاتكإ ىف

 تناك اذبلف ء ظفنلا الإ عمسلا ةساحب كرد سيلو

 الياع جر وتتم

 ظافن الا نود ىتاعملا ضراوع نم ةحاصفلا نأ (اهمنانو)



 ا -

 ا تف لاقرلف ل ؟قتشسا كلذ فاح ل ا
 ثيحم هيف بسانتلا مقب ةنم ىلعألا فّرطلاف « طئاسوو

 كلذو ةروصلا كلت نوكت اذه دعو :اديلع د نا
  باحتالاو نسحلا نماياعلا ةقبطلا ىف مالكلا ىف ؛ماظنلا

 ثيح ”ردق سسانتلا نم كاع نسخ نا قدسالا فرطلاو

 نيفرطلا نيب مث « ةروصلا كان لصحت مل *ىث ةنم صقتتنا ول ول

 اًدح ةنوافتم ةفلتخم ”تتارع

 دم ليك لمس الا (ضرطلا "ان نر ع

 دق ان ال اهنم دودعم هنأ 'قملاو ةادرت هيف ءال مأ ةغالبلا نم
 , هل ”ضعلو ةنموبف ءىثلا ًافرط ناك امو اطل "فرط نإ :انلق

 نوكي الو 2: ف علل ٠ سيل نأ بيطملا تاما

 لاقي نأ نم فرشأو ”لعأ ةغالبلا لن ال اس اد

 الإ ةغالبلا ّدح نع هجورخ نيبو مالكلا اذه نيب سيل هن
 نم د ل هدا ل هناك د للا يا
 اهنزانم ىف اهتؤافت عم اهنإف بتارما رئاس انو قا اعلا

 « ضعل نم هب أ امضعب نأ الخ ةغالبلا : مرفأ نم ةدودعم قف

 موب ىلعالا تفرطلا امو. .نتارلل نم هنت امم غلبأ ىلعألاف

 دياقاةقل اهل ل برش



 ل ا 0-7

 00 هلق الزان اككر ءاتعم ناكو ء احيصخ ظفللا'ناكوأ

 اال امر مدس ةمالرا
 اهنم دحاو لك « لآل ةعم ناكنم نإف «لاثلاب هلايبو

 ,0٠٠ اًقيلأت اينلأ مث ءاهدارقنا ىلع ةسافنلا ةءابت ىف
 حب .لجأ نم كلنت تسيل هذه نإ : لاقي ىتح « اهّرمأ نوي

 0000 اب ردقلا ةلزاث لال ةعم تناك نم هسكعو . اهنيلأت

 لي ىتح امعقوم ىأرلا ف مظعي اقيشر الظن اهمظنو « ابي

 00007 3: تياتلا نسحت .نمنيظي امل اهنريغب اهنأ ظانلل
 ظفللا قاف نإف ءاهمظنو اهفيلأت ىلا ةفاضإالاب ةدرفملا ملكلا

 ا ىلإ ضقت نإف « ةغالبلاب فوصولا وبق ىلاو
 000 |( اع نارمألا اققوف ةغالللاب انوضوم نكب

 :٠ ثحبملا الثانى 
 ( رانا فارع فا )

 ةن إف « ىناعملا ةدافرال ةكرع تناك اذإ ظافلألا نأ رع

  دارفوالا عم 0 / 1 تيكرتلا ةيزع ان لصحي

 0 نم ةصوصخم ةروص كيبكار لوراع اذ ناننالا 0 3

 ىف نذملاف «هىل الو زّرخ نم فلؤم دقع وأ ةفلتخم عاونأ



0 

 أ ليني فرس ىل دساو فايس نال

 انين ذا د اسف هيد ةللسوب ءلطقنلا نم تس

 ) 3 هتاوقعلو « ف

 ى لاصفالاو لاصتالا ىلإ عجرل ( ىباثلافرصتلا»)

 نان !نراوحسحل («نايحو سيريطت كلذو « فيرحألا

 مهضعل هلاقام هلاثمو « ةلصفنم

 هراز راد و را راد ْرزَوي) ظ

 ( ءاود تفذرأ نإ .حادر رادو

 لاضنتالا ةيح لكةلاذكا وزي أذلاةءاقعب ىتن
 ةلاهك رمكذعو. اناه ةععم نكن ا” (ةنأنو)

 نم ردقلا اذه ىلع 0 قريش 0 لي ا (

 مقاوم نابب نم اندوصيقم ىلا عج رصلا» رخاتكلاو طخلا ةغالب

 ظافل الا ىف ةغالبلا

 نود ؛ ةبكرملا ملكلا ىف اهعوقوب ةصتخم ةغالبلا نأ معو
 نال مج اذإ الإ اميلب هنوكب مالكلا فيصوُب الخ «ةدرفللا

 دميربحل ري ل نيسح عم ًايجج

 , حيصف. ريغ ظفللاو « الزج ىنعملا نإكن إف « ةغالبلاب فصُو
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 ليصحت ةنالبلاو.« ميج اههيف نوكي لاقطاو نيسللا ىف لاثكلا

 ءبرطضم ظعأو أو الاخ سو أ مالكلا نكك ؛ اهنم دحاو ل كى

 ىف ةقومسم ةباتكللاو 00 لف ةغالنلا ف 4 0 هيفو

 هيف 10 الل عاما 10 ّق و دقو ذر موا

 00 كل ع كلو كالليوتلا نم ورح

 دو طفلا ىلا ةفاضإالاب اهنم ( لوالا فرصتتلا )

 00000 لل[ تانكلا نوكت نأ اطوأ ؛ةهرأ ةحوأ

 يربرحلا لوق هلاثم اذهو 6 طقنلا نم

 (جامسلا درولمالا درؤأو حالسلا دَح كداسمل ذوعأ)

 00 فرح الب ابلك تاملكلا نوكت نأ ( اهنناثو)

 يورط ..هلاق لم اطير أ هاد
 2 0 20 5-5 2 522جم 8#

 56 5-5 م نشب نجح 2 4 ينجم ىتاتف )

- 

 ةطوقنم الكاهن الك دعت نأ 2

 مدكلا 0( ايدي هرغك ا ذهيدموقماهف فارج.ال ل

2 3 

 نفج ارهذقلا , لسع : ”مؤوألاو 4 نيب كل دوس مدل 000 سا



 © دنع -

 نآل 1 تدادوجولا نقش الع ندم الا نه هير

 نكح ال ةن اف "ققحتو نهذلا ىف ٌرّوصت هل نكي ل اذإ ءىثلا

 دق ةينهذلا تاروصتلا ؛ضعل مث لاح جراخلا ىف هدوحو

 ةردقلاو ىلاعن مدقلا ىف لوقت م جراما فاه درب لتقف

 اهروصت نكما::نإو مكه نزف, ةعدملا هاش

 « ىلقعلا ناهربلاب جراما ىف امل ةقيقحال نكحل نهذلا ىف

 تاكملا 0 جراخلا ىف دوجو هل نوكي ةرانو

 دجو ام رشا ءاللا ى منخلا ( ةيناثلا ةيترملا )

 ىجراخلا دوجولا ىف ًاققحن اهل نإف «تانوكملا نم ماعلا ف

 كردم لك روه ىملا كوجفلا ك3 سلو نيعتلاو

 كر لا ع ا ا ل ا نكللو

 ك0 : نا

 ةيجراخلا روصلا كان ىلعةلادلا ظافل الا ( ةئلاثلا ةبترملا)
 ترص اهتلع' ةلالدلل كعضو دق اًلافلا اكره إف ةينعذلاو

 : ةيلقعلا ةحاصملا نم

 ظافلألا كات ىلع ةلادلا ةءاتكلا ( ةعبارل ةبترلا)
 « نايلقع امه ذر هةكمارللا ىلا« نارك ال نال ناسترلاف
 ا , ةعلارلاو « ةثلاثلا ةبترملا وه امبإ 50 جاتو



 - مد

 ىلاثلا بلطملا
 ( صوصخلا ىلع ةغالبلاب قلعتي ام رك

 ىثلا ىلا لوصولا ىه « ةغللا مو ىف ةغالبلا 0

 هم مسالاو اغولب هنا دليلا ع لاقيف ةبلا ءاينالاو

 نساحملا ”عيبج هب غلب دق نال اغيلب مالكا ىبسو ؛ ةغالبلا

 "012 نم راظنلا حلطصم ىف وهو « هيناعمو هناا 07

 21 لفافل لا هيراقلا ىاكلا ىلا لومولا نع هراغ نال

 ةدوح عم تالا حل نك تال نه تلق" كنتو

 00110 ناقل الا كزسووم ةغالبلا نما وصفا © قالا
 000 0 نال لدا ازامتالا“ نع ' زازتحالا 1 هلق فام

 ركذنلف ءةدغاقلا هذه تدبت اذإف . رطاوخلل ةلملا ةلاطإلا

 هذهف اهمكح نايبي ةفدرأ مث اههتارع ركذن مث ةغالبا عقاوم
 ةنالثث ثحابم

 * لوالا ثحبملا »

 ( ةغالبلا عقو» ناب ىف )

 مر تبنارع صح توبشلاو ققحتلا ف ءايشألا 0 1

 000 ا ومنو نهذلا قحاب (اهنم لوألا )



 “ لحل

 ىلع مالكلا نم دوصقملا ضرغلا ةقاطم ( اهئلاثو /

 | ًاقفاوم نوكي نأ نم دب الف هنونف نيابتو هعاون أ فالتخا
 دا 5

 نامإو هيك را كحإ دعل هناف ء دقعلا ىف هر

 05 مكب | لعجي ةراتف هل غيص مل هتنقي طم ن 0 ذب ال هفيلأت

 لع افنش لعجب دقو 6 0 ف 5 0ط 2 0 2 سأرا

 6 "رضا تافو ”دوصقملا لطن كلذ ف تكلاغ اذإو 4 نذألا

 ف ننعلا قوط لمح وام هريغب لع سارا لت | اذإف

 اذإ هيث دعلا مالكلاو 6 ضرغلا تافو دوصقملا لطن هريغ
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 اع رك وهو « ا هصاصتخا دعل هب درا

 6 ذا هل ”عوضوه وه ام هب دضقت لو هعوذوم ريغ ىف ةتعضو

 تمزق اثلاو لو دل , ني الاد, .:ةمضاللا نع لاهي ناكو ميورسلا

 قمر افم اهدا نع اال# ةيناطمفلا قام شقؤلللا ري نا

 سلبت ألف, ةغالبلاب دازملا وه ابلك ةثالثلا غومجو ,ظافلالا

 ةنومعب امهنيب ةقرفتلا حضونس 5 اميمج ىتاعملاو ظافل الا ضراوع
 ةحايطقلا ل دوصتص قول ام اذيت كاك



 * ملارلا ثحبلا ا“

 ( ظافاالا تاك رع ةقاعاملا ن-احملا ةاعارع ىف )

 ةعاسلا موقت موو » ىلاعت هلوقك سينجتلا وحن اذهو

 ميحرلا دبع لوقك«عيصرتلاو« ةعاسريغ اوثبل ام نومرجما "مق

 آ١00001 دفاع هلل دلا :هبطخ ضعن ىف ظعاولا هناي نا

 : هركم مصار ديس 00

 كلذ ريغو ىرعشلا موظنملا ىف نوكي اعإو عب رصتلاو

 0000 ادرس ابك رومالا هدمت .نإف ٠ : عيدبلا نونف نم

 000 ني ب ايتخا امو اهرارسأ يظنو © طصاقملا

 امهدافإ ىف ةدرفملا ملكلاو طاق كر

 00د و دباالفا < هماظتناو اداقعلا تقيلأت ةلزنع ةحاصفلل

 ران ل

 « لبق نم هانلصف اك ةدرفملا ملكلا نايتخا (اهوأ)

 00001 هرج ارد ىف !ماقتناو ؟ىل اللا تا درفت واتخلك

 000 اب وأ انك ا عم ةلك لك ظن (اهنانو)

 عم تلصح اذإ امن اا دقعلا هي و كلذ

 ةروص س٠حت ا ىف تءاحو مقوم ع ىف تعقو اهلك اشيام



 0 كل

 را الو 6 82 5ك ن 0 ام اوم دَقْف « متقلخ اهريغلو
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 دك كب نوكيا

 كف ا امو هل ا م مالكلا اذه ىلا رظناف

 > هلاوأ 0 هيلع لمتشا|ه

 انءامد نقحأ مهللا مالسلا هيلع هلوق اهنف « ةقّرلا 5

 قح « مهلالض نم مده أو ءمهنيبو ان كاد ملص أو ءمءامدو

 0 دي ىلا نع ىوع ريو 6 هاهج نم قدك فرعل

 م نص لل هناحانم 5 ف مواسلا ع ”ةلوقو « هب 5

 6 0 . 0 نس ءراتقإلاب ىهاج لخب اال راسيلاب

 ا هاك كلذ ا نم 0 1 64 يحنم نم ضب ا

 ردق 6 لك لع كنإ 4 عنملاو ءاطعإلا

 ها لا فروا 7

 ماعم ميلعت ىف قئاقرلا ىفو « ةلازجلاو ةماخفلا نم ة رمل

 6 غلاب مالك قالخ اللا مراكم ىلا قاف داشرإو ء ندا

 مث 3

 نإو ةمظن واكل 3 4 مالك هبزاو الام 6 را ظعوو

 ا

 ظا ىا لظتنا

 اع ىف مالسلا هيلع لو



 تداماوأاو

 . مدنلا ف ع ىلع اومدنو . اوامع ام ىلع اونهدق

 نم مالكلا اذه هيلع لمتشا ام ىلا رظناف « ماقلا فج دقو

 ظفللا ةلاز>

 ايندلا 0 1 00 هماع هلل ص لردك فلم لازما 0

 006 لاو كش ددعاو 4 ل مش اباعوأ ؛ 00 كح

 [مدخ الذ كك اذإو ؛ حابصلاب | 5 0 5

 ا ل كباس نو , كمقسل كلت نم ذخو « ءاسلاب

 اللا م>رد راسو هيلع هللا ليص هوقو . كلمشل كغعارف نس

 0 كلل نابنلا نإ رت 3 يلف 05

 تافطالملا عاون او همك ف قتاقرلا نم كاذديغ 0 00

 ا ناموا ريم أ مالك نم دراو ام :( ثلاثلا لاثملا)

 ل ةلوطماو « مالكلا بيلاسأ ىف نا كد اهنإذ ةهجو هلا

 000 اد ايرتخ قا كلذ: لع انرم انقو»« هتئارغو هعلادب ىلع

 ةغالبلا 3

 رك اور اود دب هبال هلوق ايف هل

 اهنم وجرح الا لك ةسيشلال ا ةجدابوم هدر

 ؛ متريتخا ابسفف ٠ م جرت نا "دق و مكب ولف
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 ةقفرلفالملا : تاو سا ناك سل 1

 ا 0 ةن دامو محرتلا عاونأو ها

 كل حرشن ملأ را هلوق وح كلذو «كلذاؤنع لالا هللا

 اذإو» ىلاعت 0 هرج كا كلور أو كاع 0 8

 ىلإ « ىعاّدلا ةوعد 2 كل ىنإف 4 ىدابع.كلا 1

 كعدو ا ذِإ لاو لاو » ىلاعت ةلوقو هن 00

 ناذيإلاو ةفطالللا مقا اوكف نيك ار لل

 ةرفغملاو ةرلا مظعل مهءالعإو دابعلل بيرقتلاو ةمحرلاب

 لاثما لع .ةنوبملا ةننسلا ىلا وا ادا لا

 ا كلذ

 6 ل هلق الة اكف ا

 دلو 2 0 نم راد 1 كقزر مف

 ندع كين كسر 0 --
 كح

 اإسو هيلع هللا ىلص هل هلوقو )») ا 0 كو « عمم
 ال 0-2
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 ةئين |طلا دععلا يعول ةرغلا :لع توا عل امأ »

 6 6 تاوهكلا نذل را 6 تيا 3 لع وماقأ ندلا

 « اوعجر مهماف ام ىلل الو « اوكر ذأ اولمأ ام الف نا



 اح و5١

 00 ةورصقملا كلو اف 1 ا م

 تالوبنو ء«ديعولا عراوق ىف ًالمعتسم نوكي نأ ةلازملا

 المعتسم ناكام |. داري امنِإف ةقّرلا امأو ء ديدهللا عاونأو رجزلا
 3 رقلاو + دعولاب ةراشبلاو ةدومل تالحتتاو «تافطالملا ىف

 50 ةلثما كلد .نم كارل ا ل دراو ميظعلا

 انبه هدير مم أن دوصقم تاحضوم

 هادو ىفهو اهف درو امو ةلازلا 4 4 كيذا لاغلب

 ' 11 نع ىهاتملاو رماوألا لع اطحتلاو «ةمايقلا لاوه أ ركذب
 نوكي ام كلذ ريغو ةمضاملا ألا تآالثملا عاشإ ةناكحو

 0 مونو ( كلاعب لاق 3 مال الصف ل 0 ا

 ءةالا رد ىلإ 0 رشحو ةزراب ن دل الا

 نمو تاومسلا ىف نم قعصف روصلا ف ع » ىلاعت لاقو

 ل اليو ةروسلا خا ىلا « هللا ءاشاو الإ مددإد

 )»ب مدلاو دااضلاو نا ل كا للا مهملع 0 01

 اوحرف اذإ ىدح ءىت لك باوبأ ميل 0 ( كلش ا

 اخ اوقو )») نوثسابم مه ه اذإف 95 عل يانخأا ا

 5 كرش اكان مرحبا نرهألا لسنا اذإف »
 1 ا 31 0 2

 غ4 « مهور ١ ها مهودخو مهو دحو



 ب وؤ وه

 لاوتقالا ىف ةفؤل امااةظفللا:نوكم» نا ١ هنا دان

 قوام , ةلوانت دعب الف اهانعم برشو هد نيكس الف

 ةفاضإلاب سوفنلا ىف 0 رس « هظفل ىلا ةفاضإلاب الهس

 نا ذلعلا هله 0 ذا ضعل معز دقو < ”هاتعم ىلا

 نعدتو ةبارغلا 0 ها ف را مالكلا

 اذهاف كر الاعب نعو ءانعم ةطاحإلا دن
 ةحاصفلا نساحع لهج اذهو « ةحاصفلا ةنوفصي ةلاح

 مم هبوبتلا ةنسسلاو نآرقلا ظافلأ ىرت كنف ةغالبلا عاصوُأو
 ةباق ىف مالك | ههنادن ال ثيحن ةحاصفلا نم ةياغ نك ا

 ءامهمن اعع برقا 0 ىلا“ ةفاضإالاب روهظلاو نايبلا

 ةنإف اذهلو « نايبتو ناي ةنأب ميركللا هات انكشاف

 لكلا ا ةئسلاو نارقلا ظافلأ ن م لكشي داكيال

 تايبلاو حوضولا ةباغ ىف امهنادرفم اماف « ُريغال نيكولا

 1 0 د يلا ”نصاولنا هذه" تاضطم ىف نول

 رم الب ًاحيصف مالكلا دعو « ةءاغلا تناك ةظفل

 ةلازااب 2 ظفللا نوح 5  ةيضاتخا ةعادلا

 0 0 نأ مالكلا ف ةلازللاب يضءاتنلو ةقتلاو

 كلا لي راو هظافلأ ىف ةزاوعولاو ناك ف ةءارغلا ةءاغ
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 "0 نط ادفو واعر 0 دن د. ةلف نافعا

 ءابقاذم واحنو عامس الا اهذلتو ناسالا ىلع مرج فخ نارقلا

 هتفلاخو « هحبق ىلع ديزم الف هانركذ ام فالخ ىلع ناك امو
 )00 لك اليقث نؤكم ايف .ًاعيجت ةغالبلاو ةحاصتلا جانا

 اذلرالا لالا رئاعنلا هل كراضتلو «ةعاشنلا ةناغ ىف اينشحو امرك
 ع

 فانألا ىف نازش ظل.ات , رغش. ىف م مق 3 لف « شيح>+ ( هاف

 0 ىف ةساملا
- 

 دس

 اه داع اد و ةاموع لا

 ( كلاما ووبظ ىرورعَو ًاشيحج

 0000 0 د :انلرف اعزيطتو. ادد ةحيب اهنإف
 : انلوق ( ىناثا 0 امه و ءاهانمم
 ام تلق دق » لفل كحل ماع د عقو مو ا مخاطا

 ةيئاخح“ة ةحببق 0 ةظفللا هذه نإف « انألا ) ع

 ىف مقو اك تتح مشوق ( ثلاثلا لاثملا ) ٠ ةحيصفلا ماكل

 لاقى د 5 5

 8 0و ام نو ال مو تخنج 3

 ظافل آلا تا +بقتسم نم ةظفللا هذهو ترن دارملاو

 ١ هيفا كب ةناعاادك اذ معتدل
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 ناز وألا ىف اهسايق ىلع ةيراجريغ اهنإف « برعلا ةغل نم اهلعج
 ةينب الاو

 الف 0 ةداعلا ىلع ةنواخ نوكت نآو ةيناقا هدد

 0 00 .ارعإو « اهئانب و ء اهانعم ىف درطملا

 ةطبضي رايعمو « هارصحم سايق هل روم الا هذه نم دحاو

 نإ ةجاضيلا ناالو + ةفولأملا ةداملاو اهئايقلا ورطم ف

 بجو اذه :لجالف مانزك دام لع ايزاج ظطفألا ناكاذإ 3

 ةنسلا ظانلاو نارقلا ىإر تس ه5 ل داو ام داع

 الرباني ىذل كالا ع رس

 ةسيقلا ةينب الا فلاخ امو ء ضرالا هب ديري ءامسلا ظفا عضي

 ةيبارعالا قوقل ًافااغ فيا ناك 6 ضأ دودرموبف

 نم هيغل رم 7 أ ةسقالل فلاح لوعفملا بصلو لعافلا عفر ف

 . ا ما وبف 6 مل أهابق ام حوتفالا ءايلآو واولا نك

 : ان مع و حيصفلا مالكلاو

 ةلملالا لع ةفيفخ ةلظفالا كب: نوكج ن[ةتئلاتلا ةصاخلا

 دع ةطقألا تناك ف: اقول فل دلك عامسألا لع دل
١5 



 كك

 «دنيملاو« مراصلا ظفا ن 7 11 فاد تااكلا لاثلا

 نيزتفلا 000 را ضد ً ادت ا 7

 | كار ف لاكلا ةءاهن لع امهتدجو ةشزشلا ةئسلاو

 نأ رعاف ةدعاقلا هذه تدبمت اذإف ؛ هلال ةييطاو هيفا

 00 ا ات نوكت نأ سحب ةدرفملا ظافل آلا ىف ةحاصفلا
 0 مْصاَوَ لاك ا ووك نا ةلوألا ةماخا

 ا١١000 ناصوصخ ةغالبلاو ةحاصفلا نآل « ةغللا *لعأ

 00 1 ةيمورااو ةيسزافلا .نم تاغللا رئاس نود ىبرعلا

 ركع نسل 5 )م ةغالبو ةحاقق ه ىف ه0 3 كك لخدم
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 دقو « هل سيرعتلا ةهج ىلع تاغللا هذه نم ءىث ”لاعتسا

 تب رع 1 اهعقوم نسحو ؛ ابلاعتسا م ركل نايقلا فيدرر

 ) درعنألا رن 1 ل ا

 ا000119 « ماجللك» ةييرعلا ةغللإ ف دروو « ةاكّشللا دو

 ا الا ركب وأ ركلأ دقو «كلذ ريغو «ظتقسإلا دو
 00 ا اذهو + ترلا ةئلاريغ نت كك نارللا نو

 عسي الو نارقلا ىف اهدورو راكنإ نكميال امافل الا



00 

 اقلاع ناك مرج الفاب ا 7 كْوورطا | كاداوعمد طتخ

 ظافنل الا ىف حيبق ال نأ معز نم سانلا نم نأ معاو « لبق قال

 اذهو « 0 الا 0 ال عضاولا نأ: ةنيح اهلكابلأو

 ناكل قعر امكرعأالا ناكول ٌةنالف "ياام نر دساف

 : ةئلعاو نار كال ل ا ةقرفتلا مقت ال
 ىف نوكي اذ اهني نأ انفتح كلذ ىايماس اك 0

 « ةعاشبلاو لقثلا ةءاهن ىف نوكي ام اهممو « ةفاطللاو ةقّرلا ةدأغ

 هاش عقتال فنرأ مزلي ناك هن الف اناث امأو

 ناك اماف ء عضولا ةهج نم6لكعتسملاو ا رذانلاو 0

 كلذ ىف توصلت, رو ل ع رمال كالو 0

 دوصقملا حضو" ةنل ةلقمأ

 8 نيسمخ ىلا قرت ة ريثك را 1 لوألا لاثلا

 اها 1و نهر ز اوف "نع نال راع ةلظفلشا الا كس 1

 سي ردنخو فقرق انلوق كيذا ةفالّسلا ظفلو

 دينا: انوع نيك ب لخلل ىلع راك

 : درو : انلوقو ء سامرهو « "نك وده : انلوق نم نسحأ
 ل الإ كاذ امو رفنضغ انلوق نم قع ؛ ربزهر

 وحال ظفالا لل ةقاشرو 1 لخافل ا ضعلا صاصتقغلا



 - خا

 000 التلاوه الايتسا اهرثك افةساحو ةمغا وقال“

 هفورح ة كا را يباجلا لاوس: ىف امتسأب هتفلخ الا

 0١ ىف "ليومتلاو « نيرغألا نيب .ةلوصل ىعابرلا اهطسوأو
 ا ادا لع ةنينح ىو ترثك أمير اهنإق «قوذلا لع
 « ضرالا ىف مهئتفاختيل» هلوقكو « هللا ميكيفكيسف » ىلاعت

 هلوق ف سيقلا ”ىرعا 0 تباكك اذهلو

 00000205 ضصاقعلا لضتا العلالا تارزشتسه ونا دغ)

 ناك ل لإ نوكيب 0 اذإف تاكرحلا ىلاوت اهثلاثو

 000000 تان ثالث“ لاوت نإزو قرأو نوكي لم لدعأ

 000721 , ارق نإف اذيلف. 4 هطسوبف ممضلا لوصح نم

 ميكحم 00 الكاع لج هصررع ىف كلذ لف ايفملاو يضع

 ىلاعت هلوقك ليقث ريغوهو ناتمض ىلاوت, دق ةنإف اذهطوءقوذلا

 ىلع ليوعتلاف « ريزل ىف هولعق » هلوقو « رعسو لالض ىف »

 ١ ٠ قيفوتلا لابو هلاوحأ لكى :ةانركذ ام
 * ثلاثلا ثحبلا اع

 ( ظافلالا تادرفع ةقاعتملا نساخلا ةعارم ىف )

 اا ١ عد دخولا ةظفللا هتلمتم تحبلا اذه نأ رغأ
 0000. ناثلا كحبلا ءانعدو ) ءامت قبلا امل دكقلاخ زوو
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 1 |ممف علم: انلوق هلاثمو ء بجحأو فطلأو ةنسلألا ىلع
 نم « ملع » اهيف ليقو ًاففخم آبلق اهفيلأت بلق اذاف هيلا انرشأ
 ف 0 4 لخدأو ةكاسئااو 0 4 عقوأ تناك مما

 «افالتخا ريغ نم 0 4 نا ةفاطللاو 0

 ف 0 اه فيلأتلا 8 الإ قالتخالا عقو ام

 15 تالاو نيل ا نط ل

 ا (ََع» 'اننوقتك اذهو .رخآلا :لع اهدحال

 « ةحاصفلا ىف اوس ناتظفللا ناتابف « غلب » تلق ةتبلق اذإف

 تلق تبل اذإف «ةحالملا نم ةيقلا « ملم » :انلوقكاذهو
 ايم و كف « ةحاجلاو ملا نم « 0 0

 ف دل ا ب 1 طل ال

 ءةقرلاو قوذلا ن فيلأتلا دعاك 0

 لاو لاك 0 ىف ةلمعتسملا تاملكلا ىرت كن إف اذهلو

 ءهقرلاو ةقاش لاو ةفاطللا ةناهم ىلع عب 031 ةفلؤم ةيوتللا

 ىف رومأ ةاعاوم نم كال. هنا ةانرك دام عرج 0 كل
 تان: نوكشالا نأ كفوا نة نراك ا

 كلذ لجأ نم لقثلا لصحيف اهجراخم ىف ةرفانتم فرحألا
 ”ةمالغا ناو الان اف نزاولا ىف دةلذتسسان رك كل



 ا

 هذه ةاعرأ ارب نانس ٠ نيا ةمعزب ا اين

 ف اببس نوكحي اهنم برقلا نأ ىلع اولّوع مموف « ةعانصلا

 00 قابس نوكي ابف جرخلا ىف دعابتلاو « ظفللا حبق

 ةدعابتم هفورح تناك ال ضرعَي ار هن إف دساف اذهو ء ظفللا

 00 كاف ادع ىأ ملم : انلوقك اذهو « قطنلا ىف هاركتسا

 : ناسللا طسو نم ماللاو « ةفشلا نم 0 هولا كورح

 ا تسل 0 ودلا امع وس ناتسللا لع ةليف 'اإف كلذ عمو

 قوذلا سَ هفورح تبراقت امل ضرع امبُرو ؛ حيصف مالك ىف

 ااا هلا ناث © ىممب هتقذ :انلوق هلاثمو ائسح ناك ناسللاق

 فكل ةنسح ةقيقر ىمو ةيوفش ةبراقتم 10 اهلك ميلاو

 نم لصخ « ءالؤه هيلع لوع ام لطبف « ناسللا ىلع اهلمج
 ةظفالا فيل أت نسح ىف باجيإلا دنتسم نأ 'هانركد ام عومج

 عبطلاو « ميلسلا قوذلا وه امإ « ةيبرعلا فرح الا هذه نم

 وهو كلذ 3 كانا اكذب واو ةوعزاام 15 نس م

 مالكلا فيل انت ىف روفنلاو باحإلاو حبقلاو نسلعا دنتسم نا

 "اولا ةملكلا نآوش « قوذلا ميكو عبطلا ةمالس وه اغِإ

 قاسللا . لع ةكزا ةءاغ ىف 0 ا ا اذا

 0000 را تراس يربك اذإف اهب نم لك امددري
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 ظافل آلا ضراوع نم ةحاصفلا نوكىف لوقلا حضونس اك

 ىتاعملا ضراوع نم وأ

 0 ىاثلا حلا رد

 ب هدا ه ةباعار» بحب ام ناس ىف )

 نإو اهنإف تادرفللا 4 امنإ رظنلا اذه نأ معا

 ةسالسلاو ةيوذعلا ف فورا تادرتم عا نسا

 نضرعن اع هاركتسالا نكلو هركتسم يع ابسال

 لج الف ءلتتلاو رفاعتلا نع هيسد لص اخ فيلات
 امرت الا دنا تييكرتلا ماك | ىف .ةعانعلا تناك |

 : اًنسح نوكيف هتوالحو ظفللا ةقر ديف هجو ىلع لصح

 نوكسف :ناملللا ف رعلو الق ديش هجو ىلع لصح 6

 نم ناب دق : لوقنف بيكرتلا ىف اهلك ًةبانعلا نذإف « احيبق

 ءاذباو.« نيجلا نبل عما نم هعانتما ةغللا عضاو فّرصت نسح

 نيب و « داصلاو « ميملا نيب عمجا نمو « ءالخاو « نيغلا نيبو

 الا كاذ امو يعازلاوأم ةمححلا لاذلا,نيو «ةيءمالشا ميلا

 ةننلألا لع لقثلاو ةعاشم تيتا ل

 جراخ براق ن 0 قم كالذ سلو قطنلا يف



 2 5 تك

 ا 4 خوبلاو 4 00 4 ءارلا ىو اهم 6 4ق كلنا + افورحو

 0000 11 راكيو + فرط وهو نابيللا قلْوَذ نم اهجرخ
 ءاهتمثل بيطو اهار تا 1 ءالإ كاذا 2

 "| ةيعاو ال كن اذهو ؟ نطالا١ لع لو منو

 ةلقلاو كلا ههح لع الإ ةقال ذلا فور> نم 5 رغم م

 6 1 رادملاو 6 بهذلل مسا 6 دج لاك نرد | مالك كك

 فرح لإ هذه لوخدفا امهريغو هشارف 1 م 7

 4 عومسل لعام ل 4 أابفمطلتو ابقيقرت 0-1 نم د "يل َْق

 وهو الإ ةبب رعلا نءرشعلاو ةعبسأا رح الا نم دحاو نم امو

 اذلو « 43 رلاو ءافصلا 0 ةنوافتم الكل ةليضف عوض صتخ

 5 اه ذلاو ار فور م 4 نيعلا 2 دج كنف

 5 اذإف لا 0 ءةناتملاو حوضولاب ةصتخم «فاقلا »و

 7111 زك اذكهو ءةنزملا كلت نم امهنف ال اغاتنتحت ةلكف
 0000 07 5 ثلا نم ناككبتق « هريغ اهف ةكراشب ال ةيزم ذل
 تيعوُر ىتف ٠ هل نرمعل تانو كل 0 هتكح قيقد

 ١ غأ

 ةلسلا فر> لإ هذ مه نم ه ةفلكلا ا 7 تارانتعالا هذه

 11111 الب لعا ىرديو ةبوذفلا ةياه ىف مالكلا نك
 ًاحيصف مالكلا نوكي دارملاوه اذهو ؛ قطنملا ةفخو ةسالسلاب



 ا  ١وهه عل

 ا رعاف 'ةدعاقلا هذه اتديرعا ذاق /راتك 1017

 اهيرارأ نع تحبلاب لص هانا 7

 ٠ لوألا ثحبلا «*
 (ف 0 رفا ةقلسشلا ردا اكل

 راسل نر ل ا 8 0
 ةيالاث عاو او اهحراخم

 ةنم الو «فرحأ ةعبس هلو « قّلخلا ججرخم « لوألا عوفلا

 نيعللو قلملا يّصقأ ؛ فل لاو « ءاملاو ؛ ةزمبالف ةثالث جراخ
 هاندا ءالعاو م .ناتلاو . ةطيرا 7

 واولاو « ميلاو ءافلاو « ءابلا ىهو ةيبقشلا ءىاثلا عونلا

 ا ادع اموهو ناسللا فورح «ثلاثلا عونلا

 ىف اهعوقوو.هحرا دمو :تناسللا تافاج ىابف تواش

 ةاحتتلا تك ةعضوُمو تداصإلاو اوطسوو : 0!

 ء رمل نم اهسفنأ ىف اهل ضرعب ام رابتعاب «ىناثلا مسقتلا
 ءحاتفنالاو «قابط,الاو «نيللاو « ةواحرلاو هزم كشلاو . لنا

 تخأ ةّيبفشلا ”فرحأالاف ءكلذ ريو ءالعتسالاو ء ضاقختألاو
 :ةنببل الالام اهيا ر اا

١ 



 د

 ؛ وعلا ةنع تلازو هأبللا ةنع بهذ اذإ . ْنَبللا ّمصخَأو

 ”سبصلا حصفأو « هود امع اهنبل امص اذا « قاشلا تَحصفأو

 حبلا صف رد تفرع هه اذإ

 « ندع ىذل

 00 دكا نع طفللا ضولخ نايبلا رع حلطصم ىفو

 "ةظفللا تماس ىنف ءاعيج ظاف ا 5

 ظ دي انلوق لك قف 5 ا 128 نع

 ظافن الا م ملسو 00 )» مخعحم ا (١ - نفي

 ل26 ضب ١ فاكتلا نع
 ا - - 00
 1 ا اميل 4

 «.ربق برح> ربق برق سيل »

 جراخم براق 1 ل نك ودل رانا

 هاك ل نع ئانلاا ىف رفانتلا لصحو « فرح لا كلن

 0 1] 3 راثع كلذ لأ نم لضخ « ةءراقتملا ظافلأالا

 ى ظافل الاف ًرفانتم ناككلذ لجالف 1 07 00

 ىف تاوصاالا.ةلزتع كا كاز هرب اع م ةلوشلا

 هركيو« ئرقلا»توصن ذاتس هن إف اذ لو ءاهعام ةّدلو اهبينط
2. 



 كك ١ ل

 6 لصاح ريغ "دلما عوضوم ا ريصيف اهعوضوم 0 ا 2

 هيفف زامل ماكحأ يم ردقلا:ارتهب لع رصتقتاو ؛ لاح ادعو

 فاو لوط تا ااا ا مش ام مم ةبافكا

 ضعن .اهيف ريرقتلا انلطأ دقو ٠ ةمادقلا هده 2 مالكلا 3

 باوصلا قفوملا هللاو ةلاطإالا

 ةعبارلا 00

 ( اهب ةقرفتلا ناببو ةغالبلاو ةحاصفلا موهفم رك ذ يف )

 ؛ اهالغأو نإسبلا مولع 16 مان ايلا ادد نأ 2

 ل 6 ميقلا تقافتن' هيبقو )م اههأ ا هدعاوق خسر أو

 قلعت امف مالكلا وه مك انضرغلا قلعت ىذلاو « ممحلا

 4 صوصخلا لع ةحاصفلاب قلعت امف فو 2 ضوصخلا لع 000

 بالا كلا هذبف اهي ةقرفتلا رحذن 3

 كوالا بلطلمأ

 ( صوصخلا ىلع ةحاصفلاب قاع ام نام يف )

 لإ ؛ روهظلاو نايبلا نع ةرابع ةغلل و جامل

 ماسلا كل اذإ .ىعيجعلا »صفا



 كا ا

 هعوضوم ريغ ىف لمعت مل نال « ازا سيل هن إف « لص الا ىف

 يلا 0 31 2 ا 2

 عضو قبل ملل ال «هعوضوم ىف لمعت اذن ال همضح الو

 حر | 0 وسو لفعدس ا خ اذيلفءةقيقح ل 0 ادق هنا :لاقشف
 < -- ع

 ازاحموا ةقيقح نوكي نأ نع

 © سماملا م 2

 « عمجا ىلع ًازاجو 0 يكن دج اولا :لكفللا ا

 000 يك رف ناسفم» لل ةفاتمالاب مآ“ لوقتف . ال. ما

 هزاجحو : ردونفملا ناويحلا وه ةتقيقح نإف (انسأا) انو

 « ناويا ىف ةقيقح ةنإف (راح) اناوقلا عاحشلا لجراا

 ميركلا ىف زاجيو « هايملا ىف ةقيقتح (رحبلا )و « ديلبلا ىف 0
 . نكم اذهف 1 سوار اكعاب دجاو 0 لا ةفايقتإلاب "اذ

 اف نا مرألا تاوذ ىف ةقيقح هن ف ( ةياد) انوق 1

 00 عضولا رابتعاب ةقيقح راحل ىلع اهقالطإف ءاهادع

 اعاةدخلا حفلا الا عقتا* ام افعل زعل ل قع ناك

 وهف دحاو ىععم رابتعاب دحاو 0 55 ةمقد 5

 0 كارلا ةقيللا اوم كاب نمالاو ىنلا عامجال « ل

 1 هاا ثعاب و « اهعوضوم ىف ةلمعتسم ةقيقح د 5



00 

 نوكفو راش كايلاح نوجا ا( 0 ةروصلا )

 انرتركاوف يصل ديفا قالطإالا ىلع م

 داي طل عيا كاياو « نحنو ءانأو « نهو ؛ مو ءامهو ءوه

 ناذوء كاذو ءاذ موق نم ةراشالا ءانسأ رك

 اهقوق ماريو ال تلا ءامسالا ةمهبما ءامسالا ”لثمو : ءالؤهو
 ري نافع لوهجملاو « روك ذملاو« مولعملاك

 تعص و (قلاا ايه امح ىف هلكت منى اعملا هالك هيلع تلد اهف

 هلة تع وام نال لاح تازاجملا مت 9

 ىهف زاجل لنا نك رح ناو مف « هبف ل ىهف

 0 ىرج دق من ءاج ا مك لكن قوات ها طجفا كدا

 تارقو :.: ويقسم تارت لاش ناسف ؛ مالعألا َّق

 دقوا( الوم تاتكءفارلاو ىرشش )اور

 ةقرقح#ن اذ.( ”نمن) انلوقك تاوملتملا ضد قف راما
 قوواحلا .ىرجتاو كارا ميظعلا دحاولل لاعب دقو « عملا ف

 ائاغ ناك نو « لجرلا اذه قبح : كلوقك ةراشألا اعل

 كي رمت ًارضاح. ناك نم هيف ةقيقحلا ن ال ء كنع

 زاخلاو ةنميفللا نع ناجم وكم ١1 ( ةقلانلا كلا

 عضولا لوا وه اذهو « كلذ دعب هيف ادورو زوحنو « اعيمج



 ككل هر د

 ةيفرعلا ةقيقلا ىلا ةفاضالاب ًازاحح ةلعلا ىلع هقالطإ راصف هيف

 .تاناويمل نم بدي ام لك ىلع هعضو لوأ ىف ةقيقح ناكدقو

 010 ةلارتسا رثك اذإ زاجملا نلف. ةقيقح زاجلا 0

 00 م ناك هنإف ؛ طئاغلا مرتد ار.

 5 20 مضر ١ 0 2 معلا ناككلا ةنقمحو ةضاللا

 مهلا ىلإ ةقباس ةقيقح رص ىح َرَكوزاجلا

 * ملارلا حلا غ#ْ

 0017 دحوم زاَغشا نع اج رك دع هيفا لف اعلا

 ثالث روص ىف نوكي كلذو ءاعم زاجملاو ةقيقحلا نع ولد

 00 نم مالعالا ؛امسالا ( ىلوألا ةروصلا )

 اك دك دنس 00 ةلاد ل ىف عضوت مام هل كلذو

 هقرفتلل عمو باقلا ا ابنكلو ؛ داوسو « لجرو « ناويح اناوق

 اذإف« يعم عوضو+ لع ادا را ا تا علا

 سل تناكاذإو ةقيقح ىحف ندا 6

 مالع لا نيب ةقرفتلا ةعوضوم اهنكلو ؛ تازاجم ىف هريغ ىف

 0000005 ا الف تافصلا لع ةلالدلا نع ةجراع
 ًاعيمج ةقيقحلاو زاحلا نع



 * ىباثلا ركحلا *

 مت :نسيَلو « ةقيقحلاب 08 نوكي نأز زاحملا ل 2

 ا ل زاحم انوه ناد 7

 و فلاخ ا 1 00 ناك ا وهز زاحملا هقمقح ن*

 ىنمل لصألا ىف عضو 5 نوك ن2 ادبف « 9

 هيف ةقيقح وهف 2 كلذ 6 لغفالا ل ىمف 4 1

 ةقيفطا موهفم نات هنااكف مواعلا 7 , دوصقام ا وه ادهو

 نسلو يالا هعودوم س م ىف ل 20 ىلا "انفال وه

 ,ىعم 1 عوف 505 0 ا 5 ظفللا نا مزلبإ

 لضخ اذن ك0: دا ا لو الان 2

 زا 2 ا 4 _هيقح ل 5 نم مزايا ا دوصقلا

 عا هللاو 0 0

 *« ثااثلا كلا ِ*

 مآ  ةقيقح ريصل دق زاخو « ا ردو ةقيقحلا

 را لاقت لق اذإ ةقيقحلا 0 لف آن احم ةقفطا هروريص:

 ةن إف «ةلعلاو دولا ىلع ةبادلا ظفل قالطإ هلاثمو . يفزع ازا
 هه

 ها ميرألا تارك لع ا ل



 ك9 ا

 * هيبنتو لايخ ل

 ن) ةدسافلا قورفلا ةلج نم تدزوأ اله لئاق لاق نإف

 1 ىتلا ةدسافلا تاشرعتلا ىف مالكلا زاجلاو ةقيقحلا

 ىلاو“ 15 0! رهاقلا دنعو < ىرصنلا هللا دبع ىلا خيشلا نع

 اهمامج نم اهوعددعو تداالا ءاماع خرم مثريغو ىح نا حيتفلا

 0000 ال1 كل اطخلا ةيهالا فرس ف اطخا نما نإف

 الار كا ناع ماهدع ضن ناكف هاه

 ف مالكلا َ اللف ل ا 4 نيوهحو نم (« باولو 2(

 الف نر. الا نيب ةقرفتلا ىف مالكا نع ل زءع ةيهاملا فيرعت

 وه اعإ تا رعتلا ىف مالكلا 1 ركدألاب امدح جزع

 وه اعِإ ةقرفتلا ىف ٌمالكلاو تاذلا ةفرعمو « ةيهاملا ىف مالك

 رخآلل فلاخم امهدحأف ءصئاصحلا ةفرعمو ماكح الا ىف مالك

 قورفلاب لوقلا ىلا انعم نوبهذب مباعلف ايناث 0

 3 0 تاشرعتلاب اعف رعل كك او.هذ نإو 6 ةح.حصلا

 نوكرال ةدسافلا تافررعتلا ىف متواطفت « ا

 000000 | دمتم نع ايهدحأا فاركأل قورفلا ف أطخ

 رخآلل فلا اًهدحا 0 ل م كل



 صماوأ انلوق ةلالد لوقت لب « ةقيقح نوكير نأ نم ىلوأ ازاي

 سمأ مج نال "ةقيقح هنوكى ع هتل الد نم "قحأ ًازاجم هنوكىع
 ةبزاجملا ىلع هتلالد تناك اذبلف « سايقلا فالخ ىلع رماوأ ىلع

 - تناكف « سايقلا ىلع راج رومأ ىلع سعأ 'مجو « قحا

 ةمهوت ام لطبف « ىلوأ ةقيقح هنوك ىلع هثلالد
 اذإف .ريشلاب امامهم ناك 1دإ 7 صيقللا ميتال نا[ طال لا

 لحفل" انه لعو « راحت ناك يش هل قلعت ال امف لمعتسا

 وهو 2 4 ناح هير املا ا 4ب هل اذإ ةردقلا

 قلعتم هل نكي مل نسما نآينإ ىلع قطا اذإو ءرودقلا
 04 0 نا لاخلا اضيأأ دساف اذهو « ازا هنوك لعيف

 هل نأ قفا نكل ءاميف ةقيقحت نوكف امنا كارا

 هذبف ؛ قتلا لود 529 ندتقيقحلا يأ 52

 «ةدسافلا قورفلا هذه ىف ىلازغلا دماح وأ خيشلا هيلع لّوعام

 ثيل ةياع روما لش ملوح ةهح رد كاما لل ل 0

 هيلع لوع ام لطن اذبلف « ةقرفتلل ةحلاص
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 ءهيف رظنن .ىتح ةراهظإ بجيف هانرك ذ ام ريغرخا ىنعم
 « ازا ةظفللا نورك ليلد قاقتشالا نم عانتمالا اهينانو

 ر٠ الل لعافلا مدا ةنه قتشا' لؤقلا ىف ةقيقح 0

 دجو لعفلا ىف ةقيقح ن 591 1 هن[ ورءروم أمال ل [وبعلا جب

 ا *أ نيرع د وب اذهو « قاقتشالا 0

 ىف ام مماجرمأ رابتعاب ةظفا نم ةظفل ذك ارتاحت قاهشلا

 ةقيقح ظفالا نوكب ةئبل | هل راعشإ ال ةن افذلاح اذه امو «ىنعملا

 ىف ةقيقح ةحئارلا ل ا ا ول عضو اهي

 « ميسا اهنم قتشي مل هنإف كلذ عمو ءاهانعم
 ماع « مسالا ىلع ع 30 فالتخا نإ ةلوق اهثلاثو

 0 0 0 الا ىف زا اما

 عمج هنإف ادعو لوقا 5 د اذاو ماو أ ىلع عمج هنإف

 ءوملا ةينبأ 01 ا ا د 217

 الا ف و ةدرفملا ءامسالا ا فالتخاب ا ىف ةفلتغي

 000 7 هيف ةلالدال ةنافهلاح اذهامو ءاهدئاز وابلصأو ايعابرو

 انلوق لدب نأب سي هن 0 اماما يت ازا ظفالا

 لدب نأ نم قح 1 لوقا ىف ةقيقح سعألا نوك لع صماوأ

 0017 لدينا لقحلا ى.ارومأ انلوق الوب« راجح هنوك لك



00 

 زاخلا امآو ةدازطالا لج ال ةقيتطلا ةهجن اعااناو دعا

 لمعتسا امل ةنإف اذهلو « دارطالا نم هانركذ ام هلاح سيلف

 ةرحشلاو رادملا ىف لمعتسي ال هن اف , ريعلاو « ةيرقلا ىف لاؤسلا

 3ك ع وداعا اللا اما ا دتسماف "اذ

 هرير قثو عضاولا صاوه امنإ ارا امنوكو ةقيقح ةظفللا هذه

 عضاولا لماوع انبي ةقرفلا ىف 'انذتلم نوكس نا

 لع عضاولا ةهج نم ةيوغا ةلالد لدن مل انبهو « ضيا هرب رّقنو

 ةرامأ دارطالا مدع نأ الو قئاقحال ةمالع دارطالا نأ

 در ىلع هيف دز م“ ةيوغل هلالد نم هيف د الف « تازاجملل

 اا الف ةيوغل ةلالد ىلا هبف ةراشإ ريغ نم محلا

 ضرعيوءضراعل اهدارطا نم عنع ام ةقيقحلل ضرعي دق ةنالف
 تامالع نم داراعاالا لفت نس رامل فارع ل

 ازا هنوك ةرامأ نه دارطالا لاطنإو ةقيقح ظفللا نوك

 ىف اهلاعتسا ةقيقحلا دارطاب دارأ نإةنالف ءاتلاث امآو ءهل هجوال

 روع نيالا كلذ فلتر ا مضاولا صل دراوم ميج

 امنت كانه 'قيياالف عضاولا ن 8 عيمج ىف هلاعتسا

 دف عصاولا ع عصوم 22 ةلاتتما او نإو « ةقر 3

 دارا ا نإ و « ضراعل دارطالا ةعونمم ةقيقملا نوكت



2 

 اهو رصق م ؛عيرألا تاوذكه راجم ضعل ىلع هوقلطأو مومعلا

 ازاحم "1 اكنماف « رامجلاك را كل ضع: ىلع كلذ دغي

 عضولاب انف اللا طفل ةلاثكو 4 قررحلا ةميضو ىلا ةفاضإالاب

 نم مرألا تاوذ ىف اهعضو فروت «ناويح لكل ىوغللا

 نمار اجا ىلع اهورصق اذإف « افرع اهف ةقيقح راصو تاناويمحلا

 « فرعلا ىلا ةفاضإالاب ةلاحال راع ناكغيرألا تاوذ ني
 فيطحلا نا ادرار دعب هحضاولا قورفلا ىه نيب هذبف

 ةءافكو 0 اقف تاعي رستم كرارلا

 ( ةدماملا قورملل ىناثلا ريرقتلا (

 ةقرفتلا ارومأ دروأ دق ىلازغلا دماح ابأ خيشلا نأ عا

 اهداسف هجو راهظإو اهداربإ نم دب الو « ةقيقحلاو زاحلا نيب

 ةملرأ اهنلجو
 دارطالاب دارم لاو دارطالا لع ةيراج ياا ل ١

 هرارقإ بجي هن إف ءزاجلا فالخم عضوم لكىف ةقيقملا نايرج
 "ماع انلوق اكاد ىف لاثلاو ةديرت انمدق 5 روت

 اهقدص بجو معو 0 نم دحاو لك ىلع اقدص امل ءرداق

 "ا نوكب اذه ىلعو « لاحم لا 3 ىف ةردقو ع ىد لكى لع
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 ءاهفإ اودارأ ىتم مهنأ ةغللا لهأ نم رسب نا( اهسنانو)

 اذاو « ةصوصخم تارابع ىلع اورصتقا « مثَريغ ىناعملا نم ىنعم

 لك ةقرا ,ملع اورصتقي مل رخآ ىنعم نع ظفلا كلذب اورتع

 « ةقيقح كا كاي ةرصتلا اذه 2 يدك دل يي

 كالذل ةقيقح ظفللا كلذ نوكب مهماع الو ذإ اح الاد

 ةيلع :اووضتقإ اني ويعلا

 اهقلعت القع ليحتسي اع ةملكلا اوقّلع اذإ مهنأ (اهتلاثو)
 ابمف ازا موك م ميار وو دلل 8 ماملع ءهب

 ليحتس هن ٍِ ) 7 ؛' ر ءاجوا» ناصقتلا ىققلاعت ةيتكاذعو

 0 ملعيف اهملع هتلاحتسال ٠ تاذلاب ءىجلا قلل اا

 ا كلي 0 مال ناسا

 اننلحف 6 ةيؤقلا *لاؤشسا كم“ ةقا“ 2 ةلولا ل
 2 2 هردشر نودع نس كاع ا

 ولان 4 ىلع لكك نايل :لاعت . هلوذك © اولا

 كابا د: ذم اعإ ىننلا ناك ب كلا وره

 7 اتفرعف « هلطسو كلذ ىلأ نقم « قالطالا ل ع

 (منانصقتو اهفذع ةعمللا ناو فاير تكن

 ىلع ةلاتساب ةازكوت قت يدل ظلل» اردضنا نانا انهار



 ا

 « ةقيقح ىهف لحلا اذه ىف ةظفالا هذه تلمعتسا ىتم ىتأ
 عوج قتلا ننلأ هلاقمو داع يفادخا ةلنعوف اهناضتنلا اك

 اا لا لف لفعتما ىم العم لوقيف ءضاسلاو داون

 رهاظ: !نذبف زا وبف اهريغ ىف المعتسم فتاك قمو
 هلوبق بحي

 تامعتسا ىتم لوقب نآب ةغللا عّضاو 2 ناو

 00007 | ظمأ قو + ةققح ىف ةقلظم ةظفللا هذه

 هتفلاغ زوج الو « ”ءانرك ذ ايف هلوقل ماكت>الا حيف : احم

 اوءاش فيك اهبف مكحتلا مهلف ةفللا ظافلل ال نوءنماولا مهن ال

 ادت الا ىاقلا]رخا )

 ارا ارنا لعانفقو ام .مالكحلا نم كردن نأ كلذو

 ةدرأ هحو نم كلوب « امم ةقرفتلاب

 00000 نركب اعداء نيينسم.ى لمغتست نأ (اوأ)

 00 اة حالالم ند ةريغ نم ظفللا قالطإ دنع مهلا

 انا ناد ادا ةلمحامأ رعيف«ةنررق الا قالطالا

 ىف ةقيقح هل ا طال نأ كارب دضصق لا نارطتطالاب 0

 ِهريغ نود ماهفالا ىلا ًاقاس ناك 1 ىنملا كلذ



 دي 6ةيذ 2

 4 ع 0 سيل ةقرش هذبف هحنرصل ءارو

 ردا لبق هل اي لبق م أل اكرم ب

 ةلاح ال

 ةصخ رج واخر نيت واسال 0 نأ اهنانو)

 ا ا تاهاملا ةفرعم 00 نم عضون اب دودحلا 1

 تلصحل نضوصللا لع دج اهيبمردحاو لكل عضْو اذإف

 هرم الب ةقرفتلا

 فض ةاخ اين حان 0
 ْس 0 ناالخاةهاملا ناي ىادلل ولي سدت

 52005 ناس نم ار ةضاخاو لا

 ا نإف ا فالخل « دودحلا نم ة 3 كانوم ميمج

 اطل رد ا ةرانتمن وكنا انإ

 نارتقالا نع ةدّرجم ةلالد هسفن ىف ىنعم لع لد ما فا

 5 6 ا جردني اذبف ؛ ةصأ لا ةئمز لا

 « نونتلا لوخد وه اعإ مسالا ف ةكصضاخلاو عودا 17

 ءاممالا ضعن صخب امنإ اذهو « اهريغو « ةفاضالاو « ماللاو

 صضعل نود
 لع طال الار عع مدلل مضاو صني. نأ ( اهعبارو )
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 ا رانؤكش ةقرف ريغ نم ءاوتسالا «اهج لع نيينعملا امدافإ

 ًاقباس امهدحأ نو ل م ؟ تش لأ وها ده وو نين كح

 ةقيقح قباسلا ىلا ةفاضرالاب نوكبف رخ الا نود مهفلا ىلا
 اا الاسم تناكاذإف راح رخآلا ىلا ةفاضإلابَو

 ضومغلا دبز٠ لج الو « اهزاحنو ا مقيقح نيب ةقرفن نم د

 ال001 اروع ورك دو« كلذ ىف "ضوللأ ءانللا رك"

 از نارا رق نايف © ةقرفتلا  ةلاض  ًارؤمآو قفل

 00 ل

 ( ةحيحصلا قورفلل لوالا ريرقتلا )

 اذإف ءريغ ال ةغللا وه نإ زاجلاو ةقيفللا ديت 00

 امهسيب ةقرفتلا 151 أ بجيق « اها ما يس اك

 نأ امإ كلذ واخت سيلو «لاعتسالا ىنةمللا لهأ ةهج نم قاتم

 نوكي نأ امإو « صيصنتلا وهو لامحالا عطقب فيرعتإ نوكي
 ا 02 ادهن «لالدتبمالا وهو لامحالل ضورعم تيرتت

 : صيصنتلاوهو ندا ىرجم ا /

 اعضاولا حّرصي نأ (اوأ ) ةسجخدجوأ نم نوكي كلذو
 ء

 را ا ةراشإ ريغ نم « زا اذهو « هقيقح اذه : لوقيف



 ىف زاحلا عوقو رذعت نإو « هل علا لعفلاف اخون عقو نإ

 0 ا نعل مسالا 0 عاوت | ىهف 0 أماو

 نا زاحلا قح نمو « لصا هعقاوم عمت ف هن ال هيف زاحملل

 قح نم ناف ًاضيأو « ةنع لقني مث العا عضو ري

 نجف يح ةماع ةنع لقنام ىيورتم سك
 لطب اذبلف « مالعألا ىف دوجوم ريغ اذهو « لقتلاو زوجتلا
 ماا هل دب دق هم قتشما وهو ) دعما مسالاو) أممف زوجا

 مسالاو ) اطرو . لذع لجر كالوقك هعضوم ريغ ىف مقو اذِإ

 6 ع 6 11 درفملا ف زاحلا درب أم 0 ) ل

 ها ذا ضم لعرصتقناو 6 ةدرفملا ءااسلا نم كلذ ريغو 6 ل

 هدرا لوك وو ا 1 بم را ءاكحأ نمان ١

 ىلع انينأ دق ذإ و ء دصاقملا نف ىف تازاجملا رارسأ قيقحت ىف

 لع 1 زاجلاب قاوم مو م6 ير 0 1 ةيقحلاب قلعت م

 قيقوتلا هللا و امهَس ا 0 00 6 صضيفألا

 (زاجتللو ةقيمللا/لإب يداقلا وك 00 ىف ثلاثلا مسقلا )

 |متدافإ ىلا ةبسنلاب ةيوغللا ةظفالا نأ رع (لوأالا مملا)

 نوكت نأ انيإذ ءدجاور قيس نميز نع هكا تيك اظل
 الك
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 مهناسل ىف ٌدراو اذهو « كيلإ رظنلاو كتدهاشم ىتايحأو
 7 ١و ؛ ليلظللاو ظعاوملاو لئاسزلا ىف ةطبنض نكم ال انيثك
 اد ذولا اغا )/ هلوقك ءاتضيبلا ديلا اذه لثم ىف هنآ

 (4 إذ سوفنلا قهر
 كا اك يكحلا “٠

 مايقلاك لامف آلا نود ظافل الاب, صوصخم زاجملا لامعتسا

 اذإو « لاحن تازاجملا اهبف درت الف تائيملاو روصلاو دوعتلاو

 001 كلألا ىلإ ةيسفنمل ىف ظافل الاب .اتموصخع ناك

 اهعضو نال اسف زاحهال لخدم الف فورألا امأذ هقو راو

 .ىف ديلا رابتعا نم دب الف اهريمغ ىف ناعم ىلع لد اهنأ اند لع

 ت7 هلك لوخسرللا ةللاص تناك نإ ١ ةليثلا كل 2 اهالو

 اهلاعتسا ىف ةقيقح ىهف ؛ ماركلا نم ورمحو « رادلا ىف دز

 « رج فرح.نم كلوقك هيلع تلخد امل ةلاص ريغ تناكن إو
 0000 1 اء زوجت نك ازا تراض# قت فرح. و
 ةلاح ىف ناك ام 'منملاو « دارفإلا ةهج نم ال اها

 كتارا ىنال دارفإلا

 ل 6 ثادحأ لوصح لع اد ىهف ليا

 0 11 ذلع ةراضو راصملا لع 10 عقلاء ةل



 د ١

 هلايعتسا زاوجي دلع لذه ةقلالا ةهمب نس نذإع ألا هقرهشلا لّأشاو

 .ام .ةدايز ىفزاجلا درو اذإق «ةدايزلا زاهيفءىناثلا لاثمل

 مهضقن امف » هلوقو.«هللا' نم ةمحر امف» ىلاعت هلوق وحن ىف..الاو

 7 هلوقو: « مل الثل » ىلاعت هلوق ىف .ال .ةدايزو « مهقاثيم

 ثيح امهتدايزرارقإ هيه ةكيلالل الو ةيسللا ىرتسا الر ١
 ىفنلا فورح نم. نلو. مل .ةدايز ىلا ىدعتلا زوجي الو « اندرو

 عاجشلا لجرال. دسالا ظفل ريعتسا اذإ؛«ثلاثلا لاثملا

 ىجيف#فم ةعاخشلا طم ىف ةكواشملا: اههنبب !ةزامتنسالا خو

 يدل مسا قالطإ زاحل هدعت زاج ولو ؛ درو ثيح هرارقإ

 ”ةيفاك ةهسانشلا تناكولف : مفلا ريغتمل 0 رمل لجللا ىلع

 ىلع لد اعونمم ناك املف « ”هانرك ذ ام زال قالطإلا لح ىف
 قال شلاور رنج اذكهواء دز ثفج مورعت نم 'ءانلق اق

 ىلع اهقالطإ زامله.ّدعت زاج ولو « ليوطلا لجرلا ىف ( ةلخن ) انلوق
 200 5 اتقرع كلذ ارادت امق « هلوط كلج نار

 رييخ ىلإ ابيهم زاوج تفرق الاه ةنكولل.تاززاطلا نأ

 « ”ضالا تذخأ» ىلاعت ”هلوق درو انكفءاهف تدر ولا اًهاع

 قرش كا مسوق درو + كلذ ريغو- ضرالا تتبنأو
 .كدفمف ىمقسأ ماوقو 5 ةواسفلا ال الا قويت اهنإ رثاكتلاو
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 للا ةيومع اذه. دعب نم ارك دنس لك :«ةيلاقملاو'« ةيللملا

 هللا مالك نإ اناق «قح ىلاعت هللا مالكن إ ًاعدار 'هلوق امأو

 نوك لجأ نمال ثببذكاهيفاؤاوجم الل قدنم هنآ. نعم ىكع وح
 01 1 قواقع ةيلصتالا اهتلؤزنموم ىف: قللعلم هظلفلأ
 ا لطبف عازتلا مقو هيفو ءرخآلا

 “٠ تازاجما لاعتسا ةيفيك ىف عبارلا يلا «

 ثيح اهرارقإ .بح ةدرفملا ةيوغللا تازاجملا نأ رع

 . هغللا ةهج نم نذإو فيقول الإ ادعت 2 الو «تدرو

 ا ةيتنورر ىلا اهنيك لأ نعم نحل وك ان قيرف معز دقو

 ءاعزيغ ىلإ

 ا ل تاراكل و وهال انكلع هيلا

 000 | وك امآلا لعاهردت نتف ءلاعتسالاو لصالا

 هبدعا ريغ نم امف

 اال راع فلولا ةلاثملا» ةلثمأ كلذ ىف برضتلو

 من لا لس مهطوقو ريعلا لأساو« ةيرقلا لآ تالت كاع هنك"

 «هيف تدرو ام لع اهف نامل ايجار ىريطلا هذبف

 ا لادا رانا لس : لاقل ىررإع لافلقو هندعل زوج الو
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 سابلإلا ىلا ىضففيف هللا دارم فرع ال نأ ىلا ىَدْؤ هب نارقلا
1 ! 

 لكو « ثباوضو قحا ةلكى اعت هللا مالك نأ  اهعئازو
 اذهو ءزاحلا ةلخدب الف ةقيقح ناك ام لكو « ةقيقح لف ّقَح

 بولطملا وه ٠

 هاو ىلقعلا ناهربلاب ارا ا باوملاو»

 مفذم الام ىلاغ هللا باطل 00 ىف ةلثمآلا نسا

 ةراكتملاو راكنإلاو ةرباكملاب الا هل

 انلق ءريعتسم ز وجتم ةنأب هقصو ىلا ىَدْؤب هنإ الوأ الوق
 ةيطلرالا فاصوألا ءارجإ نآلف الوأامأ « نيرعأل دَساف اذه

 ىانكفو#ت ةنع كك امو« هانقلطأ هيف َنْوَأ اه عرشلاب درا
 ةعح عم أطملا هوت تايصؤالا ةذه لف اتاناحار اذ

 اهقالطإ ىف انفقوت مرج الف هيلع ائارجإ
 دقف « ةقيقحلا نع لودعلا ىف ةدئاف ال ةنإ ايان هلوق امأو

 اان ن5 كور الا هلكسلا لع كعب فلل 5005

000 

 البةنإإ اناج وعلا اكلاو ظدويل واجن |1617 هلوه اأو
 اادقلا ادعم كنس تازاكار ردح داب 3
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 «ىعم اهم داري نأ امإ تازاجملا هذه نأ ةلالدلا هذه ريرقنو

 "ا نأ امإ لوالاو هللا 'ءالك ةنع هدام ”لطاب ىتاثلاو «"الوأ

 وهف ةل عنو ام هب ديرأ نإف ) ل هل 00

 ءرادجلا نم 1 5 ا لد

 ل ناو ” رع ال كم ريغ ا 0

 011121 زاحلاب هدب رن ىذلا وه اذبف هل تعضو ام اماذري

 ٠ هيدنتو لايخ »©

 ىف زاجملا لوخد زاوج نم هوعرك ذ ام نإ لئاق لاق نإف

 « ىلاعت هللا تاذ ىف نعاطم لوصح ىلا در ىلاعت هللا مالك

 000001 نارا ادع انما قو مالك قى وا طئافطأ فو
 00 1 كلف ٠ مباطخما نيلياالو اهتافط قالو

 00 هجوأ نم ةئايبو « مداسفو

 (000 1 رادلاب نظاخاؤلا ىلاعت هللا نأ وه ءاطوأ
 دلل تالف ذه ؛ ريعتسم ز وجتم 201

 تراكم عم زاجملا لا الل ند كيا

 ل ا اع نكت هيلا لودعلا فقبل

 700 047 انعم نع ءىنيال زاعلملا ناوها.ءاهثلتو



 5 ”كلاتلا م *

 راظنلاو + نيّدلا ءاملع نم قيقحتلا ؛لهأ ممجأ

 مالك ىف زاجملا لوخد زاوج ىلع نايبلا ءاماعو « نييلوصألا

 نبركب ىبأ نع هراكنإ ىف فالملا حنو « بكرملاو « درفمل
 نأ امإ ةفالخ نأوه : هانلق ام ىلع ةحطناو « اهفص الا دواد

 رهاظ ُن إف لقعلا زاوملا ام اما. «عوقولا ىف وأ « زاوملا ىف نوكي

 نم زباج هل عضو زم كفالخ 4 كير ١ ىذا مالكلاب باطخلا ناف

 هك اذباف ءاذه لثم نعز جمل ال ةيملإلا ةردقلاوءلقعلاة ةه>

 لاول لق انك نا ىف رهاظ وهف غوقولا امآو ؛ هن

 اني ىف » ىلاعت .لاقو « ها م لذلا انج امها ضفنخاو 2

 ألا اج جلل ىلامتا كلقي «ةملقأف نم نآ كي ارا

 4 اناوكو ”ضرالا تدنتأ » ىللاعت ةلوق للكل نمو « 0

 ةامللا ىلعو « فؤَتنلاو عوجلا سال للا اَهقاَدأف » ىلاعت ةلوقو

 ةثفف خملاعل هللا باتك ىف ؛ ةبانكلأو 1كيلو ةزاه مالا

 0 "همم المخا 84 نم مسوأ ل سو هيلع هللا ىلص اورسر

 4 هب زاجملا تناقل ةغالبلا نسح ل ةانم يي كلذ نم



 ةغلابملاو ةناكتملا نم كلذ ىف لاصح امل اعاحش وأ ًاغرك الخبر

 ةقيقملا نود زاجلا ركذ

 ( تلال دضملا )

 نم زاجملا ف لصح امل ًاعيمج ىنعملاو ظفللا ىلا مجري أم

 0 اا را ره كلر رهووديف ةقاشرلا نسحبو مالكلا فيطلت

 , هلاك ىلا تقوشت نم دوصقللاب مان ريغ مالك عتفقو اذإ

 |00 ررذا كانه اطيوي ملةتم دومتلا مام لك تفقوولف
 الق ةنم ءىش ىلع فقت مل نإو « لاح لصاحلا لييصح نال

 ضع نود دوجولا ضءل نم هتفرع اذإ اماق كانعاط قرح

 0 اذاف « مولع ينل ام ىلا اقوه لدم مولعملا ردقلا نإف

 ةقيقحلا ىلع لادلا ظفللاب ىنعلا نع ربع اذإ : لوقتف اذه

 مل هزاجمب ةنع رثع اذإو : ههوجو مدمج نم هن رعلا لا" لصح

 ليصحت ىلا ”قّوشت زاجملا عم لصحيف لامكلا ةهج ىلع فرعت
 نيحن ىلإ بيرقأ تازاجملاب .ةرانعلا تناك مرصخالف. لايكلا

 هفيطلتو مالكلا



 د لا

 لاقت هيفا طا .نأ ىو هسا را ع ذر ياكل

 نالف ىلع ”مالس

 ْس رطرلا ان ربعلا ام ريقحتلا لج الف 8

 ةعمطلا طفل كريو اطئاخلاب هباطتس الآ نحو ا ا
 ظاغلاو ةعانقتلا زم هفاأمل كب اظيلخلا 2 امرت ل را

 لثم نع فيرشلا هباطخو ميركلا ةباتك ىلاعت هللا هزن دقو

 كان فانك دال فلا تارا

 ه0 ل ا ا ا 0

 ةقيقللا لحمل ىنأال ةعلادلا اف عرس نكك ايظا
 مسالا ةكذلا "0

 را

 م دسألا ه1 5 0 كلوق نم ىوقأ 51 ادسأ

 ىلا لدع مرَج الف « هينشتلاو ةراعتسالا نيب قرفلا درونس
 ةوقلا هذه نالوا

 عال ديكوتلا ئمر ناحل ف نكس دعب يلو يو
 دارو «هعالس يف دس تيار تلق اذإب تن افرع ةقيقملا

 تاز: كوضنم لوتتلا ف ااتتوو ادك< ا رتك ا [نك
١ 



 د ةزذ# ه١

 ةئادرفم.ةفلل امإ : اتراسللا لع ةقيقحلا نم. فخ لاخلا

 10191« ةعسالمل وأ ءابنزو ةقلج وأ« بيكر ليدعت نمط أ
 الل لا لزفتتم ةلوبنسلا/ ميضاتق نيلا رون الا“ ا .كلذ

 ْ هانز ايام

 ايلا كفاك ءاعنز :ةء راسا .ةظفللا ”نقلف .اننامثامَأو

 ف لك اشتلا لحال ل ة[موطنم رَكش مالكلا 3 اذإ ةيفاقلل

 « كلذ ىف ةلءابس ريغ ةقيقحلاو « ًاروغنم مالكلا ناك اذإ مجسلا

 زكام او لايعتمالا ةفؤلاس ةبزاخملا :ةملكلا نأ لم الوأ

 0000 0 ادا تلخأ ةيزاجملا وكلف « ةيذحو ةيرغ
5000 

 00|! ةلراس ةيزاجلا ةظفللا تناك اعرق انلاثامأو

 0000 0 د0 ةقيفطلاو ءاهاي ىف ايشرصت ىف ةحيحصلا

 0011 ن0 ةلراحلا ةظفللا لاتسا ىلإ لدع اديلذ

 ( ىباثلا دصقللا )

 000 لآ نم كلذو قضويملكا عا ىشملا ىلا مجرب ام

 ساجملاو ةيلاغلا ةرضملا ىلع ءالس لاب اكيظعتلا لج الف الوأ
 لال ايظعت زاجملا ىلا عرضلا ىقللا نع لدْسَيف : عركلا

 ا
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 ياو و.« ةقيقطلا رك مدلكتلا ىف لسأالا نأ اذن وك
 ئردز .كيكاام لون امنلاع انا غ7
 اهرطفن اهدا لاقفم اقدار لا مصتخا ىتح ةرطافلا ام

 اه ا كاش اسال 32 00 ىأ ء ىلإ

 ناهد ىبمَسأ لوقت ةيودب ةءراج تعمس ىتح َقاهّدلا فرعأ
 وه مالكلا ىف قالطإلا نقد راننلا قا الولف بال

 ىف ةلمعتسم نوكت نأ زاومل « ىتاعملا كلن اومبف امل « ةقيقملا
 زاجلاو ةقيقحلا نيب ةددرتم نوكت وأ« زاجملا ةهج ىلع اهريغ

 * نأثلا جملا 7

 © مدلكلا ىف لصأالا ىع تناك اذإ ةقيقللا نا

 507 0 نوت دق زاجملا ىلا ةقيقحلا نع لودعلا : لوقنف

 هذدبف « ًاعيجج اهملإو 6 م ىيعملا لا 6 0 ظفللا ل

 ةيالاث كيحاقم

 امأ ءهجوأ نم كلذو صوصملا ىلع ظفللا ىلا عجري ام

 دعتلاول طفلا ناك نا يطمل كا عجرب املف لو
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 : تالمبلاب ةقحاثو ء المعتسم نوكي نأ نع جرخ ربدقتتلا

 لاقول نال اضيأ ”لطاب اذهو « ًاميمج امهياع لمحت نأامإو

 0 ناك اييحابم لع ظفللا اذه اولمحأ ءمضاولا

 ناتي كاد 0 .! اذه لع 4 وأ اذه ىلع امإ 00 0 نإو

 ماسق الا هذه تلطب د١ ايف ةقيرحا ناكر اميين ذر

 درجتلا دنع ةقيقلا ىلع هلمح نم ؛انلق ام نيعت ّ
 نم ظفللا لقن دنع الإ ةققحت نكمب ال زاجلا نأ اهنانو

 )0000| عدتست كلذو « امهنيب ةقالعل رخآ ءىش ىلا ىف
 اّمأو ءامهنيب ىتلا ةقالعلا مث «عرفلا ىلا هلقن مث « لصألا هعسو

 مولعملاو لالا اهعضو وهو: دحاو ٌرمأ اهيف نكي ةناف ةقيقملا

 0 اه لع قانوبف دحاو ءىث ص هدر ا ا

 نررخا نيرعأ 0 ىثلا كلذ ىلع ُهفقوت

 ةقيقملا وه مالكلا ىف 0 مول اش

 ءهب لئاق الوءزاجلا وه نوكي نأامإ 0-0 ال نعال ناك

 000 0 هانيمادحاو نوكي :الوأ: هداسفب ءاضقلا بجيف

 008 عراشلا مالك رك ا مزاب نا 0 لطابوهو

 رهأظ نم دارملا مهف نكمل دا والا هيما

 ناك الو . هلاطنإ ىلا ةجاح الف مولعم كلذ فالخو هتاباطخ



 للا هال

 ( ةيزاجلا ماكح الا رك ذ ىف ةثلاثلا ةلكسملا )

 ءدكرسو ةدرتما ىف راما يشل ىلا ها

 فنبرإو ىهو. « رشع ةسمخ ىلا قتوت 0 ديغلا ىف ا

 زاجلا ةيدوأ ىلا ةعجار ةقيقحلا ىف ىهف ديدعتلا ىف تقّرفت
 جر ال تل 4 ةراعجس كار مسوتلا ىهو هيف ةدمتعملا

 ناكو «ييطللا:ناا اهدرو[ 1 ةلصنم اهادروا ان[

 ركن دوصفملا رس هاا ميسقتتلا 0 امو

 م

 *« لوالا ىلا »*

 ةقيقحلا لع الوم 7-1 نأ مالكلا قالطإ ىف لصالا

 لضألا فالخ ىلع زاهملا هادف « ةلالدل الإ زاجملا ىلا لذه

 نال“ ة د ةلاحمال

 لمحت نأ امِإَف «ةنيرقلا نع درجت اذإ ظفللا لوقت ان اهلوأ

 امإوءلص ألا: ىه.ةقينقملا نإف« بواظملاو ها ذهو هتقيقح لع
 لع هلمج ىف ربتعملا طرشلا نمل لطاب وهو « دم اعرم ل

 5200007 كانه ةنيرق الو «ةنبرقلا لوصح وه اعإ هزا

 اذه لعن الب لطاب وهو, هزاع كح الوم ين تدسر لع أ



 ل ا/يااسس ل

 امم د ليشمل اونو ) 5 1 ضال | 0 0 ىلاعل ف

 لل يزعل اذإ ميو م هدر ضر

 ةيوغل تازاخ 0 لب نع كانا يس هد ب

 انا حج انه لح الق: 000 0 ريغ ف اتلطتسا

 ؛ هيوغل انكتب اهيلع

 «ذخأو » «جرخأو » «تبنأ» ةفيص نآوه ةثايبو

 , تابنلاو ؛ جورخلا رودص ءازاب ةغللا لاغأ.ىل تمحو

 0 ا دردص ني تاممتسا اف. لءافلا رداقلا نم.« ذحالاو

 مر الف ءاهعوضوم ريغ ىف ةغيصلا تلمعتسا دقف ضرالا

 سا ا

 ا ةكرملا 3 ا نى 52 نبا معز دقو

 ااا دق نلف الوأاما 0 ل انفو : ةكيلفم

 ” راع يعم دانا هءوكح نم هكا تا لصاح هانعمو

 . اًمأو. ةبشأ ةيوغللا ىتاعملاب بكرا ناك اذبلف ءهيلع حلطصتم

 ا( 1 انفاو دق دسأ دير - انلوق ىف درفلا را نالق اناث

 امهميب ”ماجلاو «كلذك اضيأ ككل نوكي نأ بجبق ؛ ايوغل
 , ةغللا كلت لصأ ىف هل مضوام ريغ دافأ دق امهم دحاو لكن أ

 ايوغل هنوكب هيلع ىلا بجوف
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 ةءاشالا دانسإ ةهجن نم زاجملا ءاجاغإ نكل «لصألا هعولطوم ىف
 00 علا ا 5 ىلإ ءاتفإلاو

 لعش نالصح اعإ ) ءانفإلاو « ةباشالا راع ير هيلع

 لات هلو ا هعلا رعالو « ةادغلا ركب ال ىلاعت < هللا

 ضرالا د » ىلاعت هلوقو « 58 3 4 0 (١

 ةهج نم هيف زاجملا ءاج اغإ هلاتطماواذيف « تس رار

 ةانلثم 5 تادرفملا ةهج نمال ءثيغال ةفاضإالاو دانسإلا

 (سيكرتلاو تادرفملا ىف ةعقاولا تازاجملا نايب ىف ةثلاثلا ةبترملا)

 نسحأ ةغالبلا ىف ف ) عفو ”رسلا :هلاثمأو اذبف

 ل ا مالكلا ب 9 0 ,ةليه

 را » هيعارت نمل كلوق ”هلاثمو « ةوالح م

 م ةاحإلا طفل لمسسأ دفن

 هلل نأ مم فاحإلا نإ لا ا ةلا

 اعم بيكرتلاو دارفإلا ىف زاولا لصح دقتف « هيلا سستنم ريغ

 ىرت اك

 * هيبنا

 اهاغلعتو اهانرك تامل ةكرملا تاراجملا هده دم معا



 كك اك د

 عم ذل ا طا لو الاو رو ةحارفلا نودن وا وفلل

 : ركب اذه لعو أ كلذ ف الخ ديفال ةيموصخملا ةنيارقلا

 00000 تا نولبزدوب ازاعال « ةقيتح يرق كات
 عومجب نم لص «آزاجم نوكي. الو «ةقيقح نوكي الف «الصأ
 70 ا اللا اكفللا ترآ ردنقتلا اذه لع ؛ءانزك دام

 | 0 تاانظاو + ةنيبرتلا مدلغ_ لاح الو « ةنيرقلا لاح

 0 ردنا عمالإ ديال ىذلا ظفللا 0 كتاولاو

 امف ةقيقح ريصي ةنبرقلا عم ظفللا 0 لاق الو « هنيعب زاجحملا

 ا 2 (ةبعسو ةلالد ثدنيل ةنيرقلا ةلالد.ن ال ةهيلغ لد
 اوملس نإ «ةيلقع اهل الد انِإو « ىنعملا ىلعالاد ظفل عومجلا

 00 1و دكب هنا اومعز نإو « زاجملا ويف.« ةانزكذام

 هلال فاننا

 ( كارلا كا زاحملا ىف: ةناثلا ةرلا)

 نم دحاو 0 1 كلذ ق سعالا لصاحو

 00 امنإ زاجملا نكل « لصألا هعوضوم ىف ةدرفملا ظافلألا

 هاوشكا ذعر 00 كر ف

 '000 را ادملا كسا نيكل ققأو ريضلا ناغأ ١
 0 ةا كد مف ةدرفملا ظافلاالا هذه مادحاو لككف
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 قطعنا زل عب مهنونانرعبا تا تبملال 0 نا كاكا
 ةبززاجملا ةذايزلل اهتيبع ناكاذبلف « مولكلا ماقتسال

 نا ةلوقكاذعو ء نادنقألاب قاحلا ٠ افون عياد

 ول ُهنِإف ءاذحللو « ةيرقلا لها دارملا نإف « ةيرقلا لاساو»

 ,ماقتساو مالكا هل 56

 ةيمستك قلمتلا هب قلعتملا ةيمس « اهرشع سماخو

 نوطيحت الو .» ىلاعت لاق اك« ةَرْذَق رودقملاو . املع وقيل

 ء هللا 0 هذه ٠ مهلوقو ٠ ةمولعم « ىأ هملع نم ءئش

 « ةدرفملا اطانلألا ىف هب زاجملا هوجولا هذهف عينج ؛ 2

 , .ةدرفملا تازاجلا تابثإب نوفرتعم قيقحتلا لهأ ا

 هيلا لعأا نياوه ساناتراب لك يشل مهضعل هك

 « ةرابطلا كيلبلا فو. :عاجستلا: لجرلا ىف ءدسألا اولمعتسا دك

 ا ءازانملساو ءاكسب مالا اطيل 7 مهفارتعا ّ

 ىلع ءانرك د ام ىلع امهوقلطأ امنإو « نيناويحلا نيذه ىلع سعألا

 نم نيرم الا نيذه نيبو امهيموبفم نيب امل. زاجلا ةهج
 زاخلا وم اندارن وهااذهو تشب

 نراهن طاح رتل لك نامل نانا مجتحاو

 ةنيرقلا عم هديش نأ امإب قاكللا زاجل هو لغب ىعلل. دافأ

| ٠ 
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 : ةنإ ”ىجئزال لاقب اك لكلا مسب ءزجلا ند

 اذه ىف ا ا سا ساب جردنأ دقف . ا

 ا لأ رخال كلا مسا ةيمسنو « قالطإلا

 كلذلف : ءزملا مزال ال لككلاو « 5 ١

 ةيرالللا رسال نس

 ؛ نم قتشملا لاوز دعل قتشملا ظفللا ”قالطإ ءاهرشاعو

 ”لدفايد ه هغارف دعل « براضو لتاق : انلوق قالطإك

 ا 0005 لال ىف ةقيقملا ةهج لع ةقالظا نِإَف « برضلاو

 زا وبف كلذ

 0 ا 1 ب ا ا داع

 « ىريغو لما نم هيلع لمحت ام ىلإ ءاملا .فرظ. نم

 ذل هترواج ل ساكلاب بارشلا ةيمسن

 ناك ةناف راما ىلع ةبادلا ظفل ”قالطإ ء اهرشع ىناثو

 فروت مث كاز  ةدودلاك بد ام لكل ىبيغللا عضولاب

 5 رصق اذاف + تايدلانوو ميرألا تاوذ؛ لع ةررصق لع

 1 ةفاضاالاب اهيل ناك را لع مدراالا تاَرَد

 ةلاحم ال ف رعلا

 يل ٠ لاعت هلوقك ءةدايزلاب زاجملا « اهرشع ثلاثو



 اا

 لجال « ديلبلا ىلع ر اجلا اوقلطأ كو ؛ ةعاجشلا رابتعاب عاجشلا

 ةرايلسالا بابا لدتا هلا ىذلا وه اذهو « ةدالبلا
 هازجو»ىلاعتا هلوقك « ه ّدص ماب ءىتثا ةيمست ءاهعباسو

 سيّد

 لثع هيلع اودع كيم ىاشإإو مو « 7 هش ةكس

 1 لثع : اوبقاعف مت جيفاك نإ ل !اعت ”ةلوق و

 000 زاحجلا هجو نإ ل اق اَه نأ نكمل « هب متبقوع

 اع ةدحاولا ةظفللا قالطإ زاج اذاو مع 98 ءىبثلا

 :يقتسم او ل فيتم قالطإك « فقل ىف ني دصلا

 ماهئازج ىلع ةئيسلا قالطإ زاج «مالظلاو  ءوضلاىلع هفْدسلاو
 هيبشتلا تاب: نم اذه نإ لاَع نأ نكعو ءابسغ الع قلط

 ةيسنلاب «ةئيس اهنوكى اهببشُل < ةكيسلا ءازج نأأل « زاجل ى
 ظ ءازمحلا كلذ هيلا لصو نم ىلإ

 ء مومعلا ظفل ١7 قالطإكءزملا ماب لكتلا ةيمستءاهنماثو
 0 "لكل عوهو » ىلاعت 0 صوصألا ةنم دارملا نأ عم

 رده ال ىتلا تادوجوملا نم ٌريثك اذه نم ججرخ دققتف « ريدق

 صوصخلاا ىف ازا راص مومعلاف « اهيلع

 ىف ةمالا وا دمعلا ىلع . ةقرلا قالاطإاك . لوه نإ باوصلا )١(

 هئوؤه ةقر ار , رحم 5 ىلاعت هل وق
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 مهنيمسل وحن اذهو 00 اع ا لا ةيمينا هج

 ”0 ولأي « ديدلعلا ضرللو ( توملاب + ةييظملا ةلانملا

 اانا لا ةحوو « ةميظملا 1 لاو « ةلئاهل رومألا اذكهو

 هبلإ ىَدَوَ 1 0017 ا 0

 انآ (لاعت ةلوقك ةردقلا ميساب ديلا مويس ل

| 

 اا ٍهريغ لع نال 3 مهطوقو « هتردق ىأ ( 2 0

 نأ ةهج نم وأ « ةردقلل ع ديلا نأ ةهج نم ردا 0

 |0001 11[ ةلوصح نكم إل لحفلاو « لعفلا ىف ةلآ ديلا
 ” ةئلادلا ةمادن ىف اروح اذه لاحت الق« ةردفلا

 58 ,اولاق ثيح « هلئاق مس ا 32 ل1 ةيهيسلا 6 اهعلارو

 ىلإ نالسلا ةتاتطست افا« 0 37 لاخي ةقيفللاو + لفداولا

 باب ند ىداولاب ءاملا ف ءنكرلا زاحملا بأب ند ىداولا

 هل لاق 00 ناكل درفملا زاجملا

 "7 ] اينطأم نوكي ام مساب ءىثثلا 00000

 رطملا نك الا 6 ءادخلا "7 اح اولأمف 4 الاب عل | ومس

 ظ اهنم الزان
 4 ٍهريغ نه 4 نتا مسالا مهقالطإ )م [ةكيكداني

 001 الا لعق. اوقلظأ 5« هيناعم نم ىنعم ىف انيك ارتشال



 ةايعف ةقيقحلا مدا ناةدرق هما عسل ل

 ظفللا" ىتةلاغتسا نوكي اذه لعو. أ ةلوغفم وا ءااةلعاق [ 112

 راح الإ 'قيليالا كسالا قاويلع ا ناكياع كنا

 هي زاجملا ميسقت ىف ةيناثلا ةلئسملا )ع

 هيف رولا رشف مالا ىف ىاقالا ساو زاجلا نأ | اعا

 ظافل الإ 1 ا نوحب 9 0 ا

 بتارع هذهف ؛ ًاعيمج امهف 0 ااكع

 هللا هيوعع اهلثمأ ناي وء ايم ءاطملا مشق نمد 0

 (. ةدرفملا تازاجملا نايب ىف ىلوالا ةبترملا )

 ءرخبلاو « غاجشلا لجرا و كيدي لا :لاس

 كيازاحلا نم كلذاسإع لييبا و2 ا ءميركلا ىف

 0 2 ' أم ةلجو ةدرغلا

 « حاكتلاب َدقعلاو « اهملا ُريصي 5 اب بنعلا مهتيمستاوحت

 هده اوقلطأ ثلا أملا مهو لجالف 4 هيلإ 5 0

 0 نإو 20 ظافلالا

 املا اهنباق تناكلل
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 ( عبارلا فيرعتلا )

 000011 2 22 ىف هلوق ”ليماحو « ريث الا نا ةلاق

 اذهو « ةغللا لصأ ىف هل ميمو ىذلا ىنمملا ريغ هب َديرأ ام

 دق اهنإف « .ةيغرشلاو « ةيفرعلا قئاقملا ىف هانركذ اعةذساف

 نوكت نأ مزلي ناكف « ةغللا ىف هل تعضو ام فالخ تدافأ

 لطاب وهو تازاحم

 * هقيقد

 00001 ( دين ام لعازاجملا ظفل قالطإ نأ رع

 191 امأ نير ال ؛ زاجملا ةهج لع قلطت امنإو ؛ةقيقلا ةهج

 حور درعا وه اعإ ءظفالا اذه ىف ةقيقحلا نالف

 « زخآ ريح ىلإ ريح نم مسجلا لاقتنا ف لصحمت اهنإ كلذ

 ةهج ىلع نوكت امنإو ءاهقح ىف كلذ زوحي الف ظافلالا ىف ام

 اذا راق اناث ماو ءحانعمو زاحللا ةدئافوعب اذهو ء ةييشتلا

 « جرتلاكءردصلا ىف ام ةقي لسا داو ا هس سنو

 0000 يي الاذإا ء نامزلاو ه.ناكملا .ى امل. :لعذملاو

 00 0 الرامات اههناكمو « جورملاو « لوخدلا



 هد كو هت

 ةقيقللا .ةيهام ىف انرتكا كو« نب راجع اساوءذل عضوأم ريغ هن

 ضارتعالا اده هيلع ل اللف 4 هالك ل اوان ىلا

 ( ىباثلا فيرعتلا

 َره ملام نأ ةلاقام ”لصاحو ؛ ىنج نبا حتفلا وأ هركذ

 7 دساف اذهو « ةغللا ىف هعصو ل لع تك 2

 رونو ءادسأ وح نم ةلومنلا ماللع الاب للط_ هالك 0

 دق لب ءمةبغللا ىف 1مالايتملا لع قب ل مالع إلا 22 0
 «تازاجع نوكت الاامنأ ”هولخملاو « صاخشالا هذه لإ تان

 لطب 2 ن اناث او لا : زاجلا ابلخدم الو

 0 للام سيو اة ةئاقخلا

 كالا إلا كالت عال خف ( ةغللا لصأ ىف هل تعضو ام

 تازاحم 8 لاح الو « ةيوغللا

 لانا كسا

 هنأ لاق ام ”لصاحو ء ىرصبلا هللا دبع وأ خيشلا 'هرك ذ

 : ةّيفرعلا قئاقحلاب ٌدساف اذهو . اهل مو ام ريغ هن 22

 ناوكتان ١ ءزليف هل كافل هر اي هنأ فال اع ةيعرشلاو

 هرب نكت هحو الف ( قئاقح 020 دقو « تازاحم
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 | 1 دتو نزاع ارك نأ لب « هيلع طش
 « ةيعرش قئاقح

 0000 اك ادحل ف هاك هلق نأ «اوللو د

 دافأ اه ) هّدَح ف اداق ان زكا, تاكو تام ألا اذه

 ( ىطاختلا هيف عقو ىذلا عضولا ىف هيلع حاطصم ريغ ىنعم

 0000 اسس مقل ا نإو ةاكزلاو ةالصلا ضال

 يف ادافأ اممِإف « عرشلا عضوال ١ 0 عضو رابتعاب وه

 0| 16 ابل : ةيعرشلا م ف ةعلغ اتطلع

 ال10 قى اؤرك د 696 2 قف مانحتموأ مهن ا

 زاهللا فيررعت ىف اورك ذ دقف « ةيضرم ريغ ًاروءأ ةقيفملا

 اهفعض هجو يو اهرك ذن نحو « نب

 (لوالا فيرعتلا )

 ىف لاق ام لصاحو ؛ "ىناجرملا رهاقلا دبع خييشلا درك ذ
 ا و ى ذل كعضو ام ليغ م "ا ءزاجملا

 ىعتف هناا كاماف فيرعتلا اذهو « لالا ىناثلا نبب ةظحالل

 امهجورخو زاجملا دح ىلا ةيفرعلاو ؛ ةيعرشلا ةقيقلا جورخ

 001 طنا كو لما ريغ سنأو قتلا ةحيوع



00 

 ةيهحا الع اليك 5 ل01 نايل ا
 نم نالصاملا 'ةنلابملاو ”يظعتلاف « ادن ةتنيراو 4 ةراهتم اا
 اذهو 0 كولا مس 'هانيعم ان ال ءنسمل ةراعتسملا ةظفللا هذه

 نإ لب « كلذب ةغلابملاو ميظعتلا لصحت مل اماع ٌهانلعج ول كنف

 لع هنيش ىف كرو ريص ضخشلا كد اردن 1

 افلا دس لا هاب ىه ىلا ةعاسل نسل 2

 ءاقيقحو هيدسأالا ةفس/لع هلو ارا سا
 كين ديلا مندا نوكي ريدقتلا اذهب و «مسالا هيلع انقلطأ

 [ زاجملا لطبيو ٠ ليصالا هعوضوم سفن ىف

 نأ ميظعتلاو.ةنلابملا لوصح ىف ىنكي هنأ ( باوجلاو )

 نوكي اذه ىلعو: دسالل ناكأم ةوقلا نم هل لصح ةن ارد
 اذهيو 6 لم الايفعوزموم فلات ينم دس كاع

 زاجملا ةقيقح حضتو «ةراعتسالا سو ل

 1 ١ * ةيبنتو مهو »

 من لوب هاج (ةج وتاج ام نإ لاق لك نإ
 ليتم امونة ةداشلا كيب هلك علا "ةظفنلا يك نا

 ريما شام افاف] نلف نوما لا اه
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 ( هَدَح نايبو زاخلا ةقيقح ركَذ ىف ىلوالا ةلأسملا)
 0000 الل د او# وللا هلق ءاماعلا رثك دقو

 بطاختلا هيف عقو ىذلا مولا ىف هيلع حلطصم ريغ ىنعم دافأ

 ال١ | رق دوقلا هذه رسفتا . ىئاثلاو لو الا نيب تقالع

 كيم دغاو ها 6مم داق

 و ىذلا 0ك حطم ريغ » انلوقو « ىنعم ىلع

 ها دا انلق اذإ ان ال « ةقيقملا نع * هلصقغن « بطاختلا

 هيلع حلطصم ريغ ىنعم دافآ ةنال زا ةنإف « عاجشلا لجرا هب

 باطخ وه امنإ ؛باطلخاو ء بطاختلا هيف عقو ىذلا عضولا ىف

 ةلوأ منو ةنإف ل اهل عضو ال ديفم ريغ وهو « ةغللا لعأ
 ةنيال امينيي ةقالعل 00 ناويحلا ةقيقح ءاَرِإِ

 نكي مل« ةعاجشلا ىف دجبألا ةلزنع لخرأ نوك "هوت اللول

 00 د ناكلي ءاراخ هلع اطفابإ قالطإ

 ديقلا انه 5 ذ نم 0

 :*« هيبنتو ”لايخ ل

 ل راقل امو ةلثإا ناحملا دحلا ف لو ,”لئاق لاق ناف

 جورخ ىلإ ىدؤيب « ةعضاوملا كلت لقا قدلع حاطصم ريغ



 نازك دام يور 2 رعواماشل لة

 0 اذهو (« نك يرام 2 لاقت ”هلوق ءاشنالل نأ

 فرصني ال هرودقمو هيلع ًارداق نوكي, نأ بجيف «قيلطتلاب
 ى ارثؤم هترك لع ةلالدا اذه وو” ةهط  ةلش ا

 ةقيقحلا 6 نم 0 م اماذديف هدوصمملاوهو . قالطلا

 أمم صتخ امو

 :« صوصخلا ىلع زاجلاب قلعتي ام ىناثلا مسقلا لع

 7 دمت اوه للا وا را ةقامقتشاو 4 1 ءزاحملا

 ىذلا زاوملا 0 ) 7-5 اذإ « ا ذك عضوم تار 0 موق ف

 لا مجار قيفحتلا كف وهو“ عانتمالاو « بوحولا ضي وه

 اددارتم ناوكل اهتم الو ابجاو نوكي ل ىدلا ل ا

 وا « مدعلا ىلا دوجولا نم لقتني هناكف : مدعلاو دوجولا نيب

 هعودصوم ريغ ق لمعتسملا ظفللاف "6 دوحولا ىلا مدعلا نم

 تيم اذاف رابح نينا موج الفول هلا يح ا

 لئانم رك لصحت, زاجل نم دوصقلاف ةدعاقلا هذه
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 نأ امإ ءاماربخ عوقول رابخرالا لاح ناكل «رابخإللل ةعوضوم

 '0 را ال  نالطاب انهو ءىماملا ىفوأ ء لالنا ىفانوكت

 0 ال لطرغلا نأل عطرشلاب اهقيلعت منتمال نينامزلا نيذهىف ش

 نيذه ىف ًارابخإ اهنروك لطبف ا 300

 ا( 1 ةنمزألا يف ارابخإ نوكت نأ لاو «نينامزا

 هحنرصت ىف 00 نضل «قلاط تنأ 0 3 قلطلا لق

 00 لددلا ف اقلاط نيريصتس هلوق نم « لبقتسملا نمزلا

 وه ام اذكهف « ًاقلاط نكت مل « لبقتسملا ىف قيلطتلاب حرص

 0| 11 ت1 هلوق وهو ء ليقتسملا لع ةلالدلا ىف فما

 ” ١] آلا لع الاد ةنوك لطبف ء قالطلا عوقو ىضتقت الأ

 000 1 رابح الل ةعوموم تناكول انالق اناث امأو

 الف ةيذاكت ناكن إق « ةقداص وأ « ةيذاك ن وكت نأ امإ « اهلا

 تناكنإو « اهدوصقم ليصح ىف اهملإ تافتلا الو مب ةربع

 0 11 نلاط ثنا انلوق نأل ءاضي أ[ لطاب ورق ةقدأم

 نوكيف « هل اهاطم نوكيل هرب قبس نأ نم دب الف

 لبق امقاو 'قالطلا نوكي نأ اذه ىلع مزمل, ناكف « ًاقدص

 ام عومجمب رهظف ؛ لاحم اذنهو « قلاط تنأ انلوق لوصخ

 قلاط تنأ هلو امقاو نوكي امنإ « قالطلا نأ انبه ”هانركذ



 : ردصملا عوقو ىلع اهو ل 7 عرس وكب هحو الق

 هل اعيان لعفلا نآك اقربم و دصضألا ناك:نِإف « © نيعم نامز َّى
. 

 ةمداتملاب كلذ ناكامتإف « مرد اكسبو نإف « ًايعرش هنوكىف
- -_- 
 لنا 5

 وعل لعفلا 2 5 ١ 0 وغل 2 د و 05 كيحرلا لود

 امعرسش نك ال لعفلا لا نطو لصح دقق ةلاع هل

 لاحت هسفنب

 © خيلاثلا عرفلا /

 ءاعتالاو «تالكلاو قدصلا دسم اع رع هسا ©

 : ىعنلاو سم الاك« 0 "تدل وع دا

 ءءاتنانو 5 اع كلذ ريغ ىلإ 6 ىجرالاو تىملاو ىلع

 0 ت ردن الوق 3 كاغال لوقف كاذ تفر اف

 او تاراضل :فقعو سلو تيد 2

 اذا ددرتلا اعاو , بذكلاو ققفلا لها عضو

 ءارشلاو عيبلاو 0 ءاكجالا هذه تادج ال كل

 هذه ليصحت نم كلذ ريغ لا قاتلاو يقالطللو قدصتلو

 رق الاو.. تاءاشنإ ما « تارابخإ نوكت ليقع
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 5 امنالقالوأ اماني نيزب الرو ةبشأ ع اعتالا ةقيمح ما
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 ”ال17 |. ةالصلا ظفل ىنةفلطت ام كلذ لع يلد انعذلاو
 ةالصوحن اذهو . دحاو ىنعم ىف قفتت ال « ةريثك قئاقح لع

 ”0000 ١ كل دبش مايقال امو. .ةزانملا ةالصو:ءسرخألا

 000 1١ نيحللاو «,نينبعلاو + سأرلب ءاعرالاب ةالصلاو

 )00000 ا دشم نع اعإو ء كرتشم رد رومألا هذه

 ف ةلوق 00000 1 وكب انيضو .اذيلخ: املغر التظلا طفل

 كرايم طاقلألا ميج

 ( ىتاثلا عرفلا )

 « ةيلعفلاو « ةيمس الا نع جرخت ال اترك ىلع ظافل ألا

 لعفلا دجو» لهف ؛ ىعرشلا مسالا دج انكف « ةيفرحلاو

 000 اما بارت الاف ال 16 ىعرشلا فرطاو ىعرمشلا

 اتيضق اعإ نأ وه: ”هانلق ام ىلع ناهربلاو « عرششلا عضو ىف

 تاعو وأ يتلو اما 00 ىعرشلا مس الا دوجوت

 هعوضوم نع ”عرشلا .هريغ.دق.ام ىباسألا ىف 00 عرششلا
 ةلالد هيلع لدن م هادع امو . هعوقو انيضق مرج الف « ىوغللا

 000 اف ىلع لع لادن فرحا ن الو.ع هرايتعا لطي اهيلف



 ىذلا "فوغللا مضول خلع ةفدوتمر هلك لا ملل مي لاس ١

 ةلاص الأب عضولا ىلع فقوتملاوبف . ةقيقح هيف نوكت

 ع ةيرشلا ا امطلا ىف 5

 نادم دب الغ ةييكلاو ةهيعر كل اسس معا

 سيل ىوغللا ”عدولاو  ةغللا ىف عدولا قبس ىلع فقوتم هن ال ْ

 ”ءرفت, و « لصألا فالخ ىلع هن انلق اذبلف « مريخب ًاقوبسم

 ةنالث عور؛ لقنلا ةحصل لوقلا لع

 ( اهم لوالا عرفلا )

 ناعالك ةطكفلا طاق كا يارا ل ا

 لاعف الاو لاوق ًالاك ة فلتخم لامتأ لع ناقلطي امهناف مالسإلاو

 ةداشساو ىيةتئا رك أاهعمجل ارا تاداقتعالاو

 ”ناسإلا انلوقك , ةتلماوتلا طاقل الاى رح

 فالتخا عم امل عماج سعأ رابتعاب قلط: اهناف « ناويملاو
 :ةيناويللو هينا الا وه حالا كلذو اه داتا

 ةكرشلا ءاهسالا ئزح اق ةتفالبلا اغإ كده تذل
 0 ع ع

 1 0 ع 4 : 1 5 50 5 2 5 9

 . ةعوفوو٠ هزاوح نكلاو : م كعنم . كهدع ثلا ظافل الا يف



 5-2-5 هرب ساكس

 000 ا داالا هعونيوم قب ظفللا لامتسا ةقيتملا نآوه كلذ

 مضولاب ةقوبسم تناكاذإ الإ ةقيقح نوكحن ال ةقيقملا

 راب 4 لصالا هعوضوم ريغ ف | تيسااوه ” املا 6 لوالا

 0000 | | !رك د اع تدق ..لواالا منضولاب ًاقوبسم اضنأ

 اذه ىلعو لوالا عضولا لوصح ؛ ازا وا « ةقيقح ظفللا نوك

 زاجملاو ةقيقتملا نع ًايلاخ لوألا عنمولا نوكي تا

 ا

 4 ىباثلا ىكحلا *ٍ

 1 و 2 ايرؤا زف أ ةقوعلا قئافملا 1 عا

 اميراح ىف اهلاعتسا ىف ءانركحذ اهف اهمال : ىوخللا عضولاب

 دا هتاعادم نطعت لع مسالا 0 ءلالدعلا را

 نوكيف مهفلا ىلا زاجملا قبس اّسآو ء ماع عضو قبس نم هيف
 "0 ضالخا لاتسالا ىف ىرجت ٠١, لاح اذكهو « ةقيقح

 ىف لصح ىتح ىوغللا عضولاب ًاقوبسم نوكي نأ نود

 "02077 | تفرتف ١ هنا ضع لعا ارؤنعقم :فرعلا

 عضولا قبس نم ةيفرع ةتقيقح نوكي. ام ةروريص نم دب ال

 منضولا ىلع ةفقوتم ةيوغللا ةقيقملا . كرذإف ..اهبلع ىوغللا
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 اممناعم « ناسنإو « سرف انلوق دافأ 5 « عرشا باطخ
 يف !قئاقح هده وكب اننيقف كف [«قاللاعإالا دنع ةوذللا

 ةلعيردتلا طاغي الا» .ءاقته لام |١ ذكسف هاعست اسرع ايل

 امهميب ةقرش ريغ نم قئاقح نوكت

 ٠ قئاقلا ماكحأ نايب ىف ةثلاثلا ةلأسملا «*

 6 لا كا اعل نأ « فلس اهفان ارد ل نأ 2

 نم ةهلوصخ قوكم اهن' لإ و + اةحالا يبل ا كسل لا
 كا دام نكت لاو 0ك

 اه لإ زحصوا..قئاقلا' هذه خي ةدخاو لك ىلع

 ْ ماكح الا نم ماسقالا هذه نم دحاو لكب قلعت

 : ”ىوغللا عضولاب صتخ ؛ لوألا محلا ا

 امف ةقيقح ل قف ال“ ةيدقللا ةقيقحلا نأ خا

 ةياالق لضألا اهعودومو ةقهش كتاكا# الإ هع
 نم ةيناثلا:ةلاللا ىايلتستستا ا ذانخم الز "اهو ىلا ١

 ةلمعتسم تناك نإو « ةقيقح ىهف لسألا اهعوضوم ىف اهعضو

 ملا نإ نوققحلا لاق انه اه د لع ىهف هفالخ ىف

 نايبو « ”سيحص اذهو « ةقيقح الو« ارا سيل « لواالا
4 
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 « لاق ةناف ىلازغلا دماح وأ خيبشلا امأو « ةّيلكلاب لقنلا ركت 1

 اهيف فّرصت دق عرشلا نكل « ةيوغللا اهيناعم ىلع ةلاد اهنإ

 0000 ل ل < اهلا لع ةلاد : ةالضلاف , رخآ نرش
 ا ا دالا هدم ًاهلع.ديزلا ةموصقلا ةيفيكلا
 1-0000 ار وكلت« كانمألا لع لاذ موصلاو

 هذه قالطا نأ مزف « ىزارلا بيطملا نب 5
 اناا نم زاجللا ةهج لغ « ةيغرشلا ىتاعملا هذه كع ظافلالا

 ١14" لع ةلاد اهنأ اذه همالك ل صاغ. ابلع لذت ىلا ةنوغللا

 11 راعلاو. ا 57 ها

 0 او هن كلا نبيع [ تس رشف

 ل ةيلاخ ريغ امن 0 أ ناعم ةدافإ ىلإ اهلقن دق عرشلا

 00101 رئاقتح تزاص دق أو « ةءوثللا ايئاعم ىلع ةلالدل
 0001 (ةلاقح أ ةلاد اهتوك نم انلق ام ىلع لدنؤ «ةيعرشلا

 وه « مهغلا ىلا قباسلا نأ امهدحأ « نارمآ « ةيعرشلا ىناعملا

 ظفالا نوكةرامأ هذهو « اهقالطإ دنع « ةيعرشلا ىتاعملا هذه

 نالف ليق ول هن إف اذهلو « كلذ دعل 'هررقنس امل هانعم ىف ةقيقح

 ءاعدلا اهتلمج نمو . لامعالا هذه ل مهفلا ىلإ قدس

 ا طرملا قعم اهقالطإ دنع كوع دعا ( امهنانو )



 « ةيعرشلا قئاقحلا ىف ثلاثلا عونلا ل

 اهعضو عرشلا ةهج نم دافتسي ىتلا طفلا ا اا

 مسقنتو . ىرتللا اهننض لصأ ىف هيلع 0 تناك افرع 1

 دنع امذ الو ادم ند هادا حو ةيع ا ىلإ

 ك2 كلاءحف ا راع ججحلاو 0 ؛ ةالصلاك ابقالطإ

 0 0 ان اذبهو ل ديف ةينيد ىلإ و

 نيب فالخالو.ةينبدلا ءامسالا نم كلذ ريغ ىلإ قسافو « رفاكو

 عازنلا اعإو « ل 1 0 لقنلا اذه نوكيف ءالعلا

 «ةلزتعملا نم ريهاجاو َةيدرلا ةئأدبلإ بهذ ىنلف « هعوقو ىف
 0 ناعم ىلإ عرشلاب ةلوقتم تراص دق ءامسالا هذه 3

 ل ا ةيوغللا اهنناعم تا

 ةديمم ىف « موصلاو « ةاك ولا ل أامعالا

 . ةبوغللا امااعم نم اهريغ نود ةقيقملا ةهح ص ناجل هدم

 ةيوغللا اهناعم ىلع ا 1 ا "لنا

 قطا ايفو ةماعلا لدا

  مهنم هد حاتم رق 2 طارقلا هنبلا ع ىذلاف ؛ قاتل

 . ةدايز ريغ نم.« ةوغللا اهناعم لعمل ف ها ا



 هنت 004

 01 دال ةيفرغ (قئاقحت موكب انيضق مرج الف « اهنق"ةليماح

 *( فراعتلا ىف ىناثلا ىرجتا ) 5

 ءايلعلا ةنسل | ىلع اب راج ناك ام وهو « صاملا فرعلاوهو

 اهطاعتسا ىف اهنإف رع لاكح نم نأ تاعلطشال ١

 هير ام وحن اذهو ؛ ةيوغللا عاضوالا تفلاخ نإو قئاقح

 ضرعلاو : رهوأاك رظنلا مواع ىف ممتاثحاب َْق نوملكتملا

 )م عفرأا 00 3 مماعضا وم قف ءاخبلا داحس أمو 03 نردشاو

 00001 - الاي ةلوش امو ء نييغلاو ء لاملاو ما ا

 ىراحم ىف ةنولمعتسل امو « 0 تاما كلا نم ملل

 لا ”9 رحب امو.« كلذ ريغو « صاخلاو م أ 5

 0001 تاكا ماك ءروسأ لع تاطالطماو اعاضوأ

 000 ةيسولا ارا خر يع .ىف ةلمفتم ترا دقو انركذ

 قلاقحلا ىرحم 6 مماحاطصم قفو لع ىرجحنو 6 مهيب امف

 عب حوضولا ف ىرو 4 انييلع مهفراعت فباسحت ةنوغللا

 ةيوغللا ا



 فك ين را

 ناكحلا وهو « هتقيقح نود « ةجاحلا ًءاضق وهو « ':زاح

 نم فراعتلاب قئاقح 000 روما هذه تّراصف نئمطملا

 اهقئاقح نود اهناعم ماهف الا ىلا قيس قلل خا 3

 ةنوغالا ةيعضولا

 + هع اكل 0 نعجن ا 0 6 ةيناثلا: ةووضلا »

 اهعضو ىف 0 ع "اقع لاول ل اذهو هب 7

 لل ةتةدودلا نم :تاناوشلا نه 6 اندلع لع ل

 ملر لااا ةركوا كايلا ست طل م

 لان ادينى نفرد ) بادب امخرئاس نين

 0 و 0 نم ذوخأ« ءكَلَلا ( ىنثلا لاثملا)

 كالا عا نادل ل 5 هنإ مث

 ثيل « ملا ظفل ( تلاثلا لاثملا )

 ص صتخا مث تاعئاهل نقم ناك الو « كنع كنه

 ضعبب ةروراقلا تمل ةنوسلا 8 ع نم ضعبب

 "كيفن ال ىوذللا 200 نر

 ىلع هيرج تشر ملو « امهريغ نود نيتروصلا نيتاه نع
 ةيراج ظافل الا هذه تراصف هتابثإ رحب ل اذهلف « امهفالخ

 ةقيقحلا ىنعمو « ىوغللا فرعلاب اهناعم ىلع ةقيقملا ةهج ىلع



 ادلسع هم 53

 ا لرألا كقحلا)

 ةراواقلا « نيترو. يف رصحت»» :كلذو « ماع نكي ام
 ا 11 ةيصزاجلا لاعسا ريتشي نأ ءامينم لوألا

 00! ناللا ل ةنالث ةلثمأ هه درو اذهو. ًاركشتنسم ةقيقحلا

 هايتك ٠ 5 هيلا فاضملا ةماقإو « فاضملا ؛فذح

 ةقيقحلاب وهو ءرا ىلا فاضم مرحتلاو « را تمرح

 ؛ ةقيقحلا نم 000 ادعت اع دقو“ كيارغلا ىلا نا

 لا ١ ا « يناثلا لاثملا » ىرت م مهفلا ىلا م

 ةن اب ملكتملا مالك ةباكخ مهتيمت وحن اذهو , ةيباشي ام مساب

 0000 1 يزال ةديفقاد هلأ نا لاق ك6 ةلالكا

 000 تاكل ام وه ةقيقحلاب ةمالك 1 ريما نك 1

 : زاجت ريشلا ١ ىلا ةقفاضإف ؛ هريغ مالكف ةتاكح 0

 ةقيقْلا فالخ ؛ 0 ل نا“ ةقسسلا «ةةيقح راصادق ا

 اذهو , هب قلع' 5 ا ل م « قللاثلا لاتللا ور

 نه نئمطملا ناكملا وهو «ء طئاغلاب ةجاحلا ءاضق مهتيمسل وحن

 ةعم, ميفلا ىلا قباسلا نزف ايئانلا قلطا اذإف « را

 سيقلا ءىرحأ قملا باوصلا ) 1(



 تكا 52 ١ كك لك

 ٠ ةيناثلا ةلأسملا «

 عاونأ ةلالث اهتلجو « ةقيقحلا عاونأ ركذ ىف) (

 » هو « ةيوغللا قئاقحلا نايب ىف لوألا عونلا 2

 ..اهينخأ امو 2 نيرتلاو نايف و نال

 انلنالف اللا أ فارما يضر ىلا د ل

 اذهو « ةعضاوملا كلت ىف اهل ا ناعم لع كلذ

 قعد دق أ الف ا 0 اهائعمو 0 ةدئاف وه

 سلف « ةيوذللا عاضوألا 0

 ةقيمللا ىعف لو الا ناك ناف هتيغ داء اسال اها

 زاجل ك1 ل اهلاعتسا ناكنإو « ةلاءال

 هسا تالا ةقيقطا اق ل 1 3 نم ل

 ا م دقو « ةقيقلاب رارقرالا نم د ءنداف راع

 ةيفرعلا قئاقحلا نايب ىف ىناثلا عونلا ع *

 هاما انا تلاها رابلأ يعمر ظل
 كرعلا كلذ 3 الا قا هريغ ىلإ ىوغللا 0

 ركذن نايرك ناذهف « اصاخ نوكي دقو « أع نك

 كامتيشاةك شع الو سا
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 وهو قئاقح انك نع اهخورخ مزايف « ليم الآ اهعويموم

 قلاقطا دا "0 ام « ريثالا نبا الق“ 1 م

 قئاقحلا دار اقإو ةيفرعلاو « ةيعرمشلا قئاقحلا نود « ةنوغللا

 زاحم ؛ ةميهلا 15 ةقيقح هن إف دس هيك 0

 اذه لوش 1 هيلع تاع الف « عاجشلا لجرلا ىف

 روصلا 'ميج اهحت جرد نأ اهقح نم َةّيهاملا نإف , دساف

 | ااام اادك ل اطل 0 : اهنع جرخ الف ةدرفملا

 ةقيقللا دح ىف لبق ولو . اًدح ةنوك لطب الماش نكي مل نإ

 « بطاختلا هيف عقو ىذلا عضولا ىف هيلع ًاحاطصم ىنعم دافأ ام

 0001 اذ ا ماله دق” دويفلا راسم © ةلخس# دْيو هل“ امم

 ظ مالعألا 7 الا 0 « لخدم هيف هل م

 : بطاختلا عضو ىف هيلع احاطصُم ىنعم تدافأ دق اهنإف

 أمن أعم 00 كلذ, فصوت الو ”قئاقح 0. م

 ن0 5ك تازاعملاو قئاقملا ىف اختم

 هانرك ذ انع جرخيل ءديقلا اذه نم دب ال ةينأ كن رك ذاع
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 ىختق هن إف « ديحم سيل اذهو . هدول ةميملل « 2

 امهنأل « ةقيقلا ّدح نع « ةيفرعلاو ؛ ةيعرشلا ةقيقحلا َسورخ
 ا دانا لب « عضاو عضو ىناهل اعضو ام سفن ادي مل

 هلوق دارأ نإف . هيف هرّرقتس اك زاجلا ّدح ىف نالخديف
 وه اذهو . هيلع صارتعا الف « ناك معضاو ىأ؛ عضاو 0

 مالكلا فئاطل ىف رهاملا هنإف « رهاقلا دبع لثع نونظملا

1 

 ( ىنج نبا حتفلا وأ خييشلا هركذ ام ثلاثلا فيرعتلا )

 نق يف اتاني معطل ل 2: لف اه ا

 ءءاضنا دساف انهو . ةغللل ىاديطو. لصا لع تالا

 دمت نع ةيفرعلاو 2 هيعوشلا (نئاعللا جورخ ُةنم مزاب هن إف

 رجلا ايعسو ةيغأ لع لاوشس الا نرش م

6 1 

 (تاسلا لالا نرتك ف عريض نا عدارلا فيرعتلا

 1 هال 2
 م ع

 ريغ لع 1 اساور نتا اك رع تق لل لا

7 



 . عرشلاو « فرعلاو « ةغللا ىف املاوحأ فالتخا ىلع ءابلك

 000 ةققحلا فيرعأ نم ردقلا اذه لع رصتشلا

 ا راظنلا ن ثكك نع ري دق نأ رع ( هيل )

 آي ريظلو اهدرو 50000 ف

 اج ديلا للا دبع ىأ تيشلا_نع ىحت لوالا ضيرعتلا )

 0000 يللا امفللا انآ ةققللا ىف ةفلاق ام ”لصاح

 ىف لخدت ةنالف الوأ امأ  نيرمأل ءدساف اذهو . اهل عمو

 « ةءايذلا ىف هباذلا ظفل انلمعتسا اذاف . ةنم سيل ام « ةقيقحلا دَح

 هلا ها ل

 ايامح امف ىفرعلا زاجلا لخد تل 1

 |0011 اناثامأو .الطأب ناك اذبلف . ةقيقملا قلطأ اد

 ادهم عم هل تمص ام تدافأ اهناف ءةلترملا فا

 5 انام لطبق 0 د ع ماد

 007 1 ا رهاتلاسيع خيشلا رك ذب ىناقلا فيوعتلا)
 00 0 اذني !:ةللك لك وفقا نأ ةلاقام لما



 *« ىلوالا ةلكسملا

 ( اهعوهفمو ةقيقلا دح نابب ىف )

 قاذح نم امجو ايلا ءانع د1 تت

 ؛ ةقيقملا ةيهام فيرعت ىف مر اورثك أدق نييلوص الا

 ٍفيبرعل 3 اهقيقح ناب ىف « 1 ريغ رومأب وت و

 ىعم .دافارام لاقت كيتا ىردطبلا ناسا را 0

 لما هيف عقو ىذلا عضولا ىف هيلع انش

 ىتاعملا 00 يمس دافأامر ةلوض د, كا

 ىتاعملا ةنع جر هيلع احاطصم :ةلوقو . ةيعضولاو هللا

 لآ ا ملكتلا ن وك ىلع ةلالدلاك« ةيلقعلا

 « بطاختتلا هيف مقو ىذلا ىف » ةلوقو . ةيلقعلا ىناعملا كلذ ريغ

 ا ءاهلكق قتلا 'عيمج هيف لخدب
 نول ا ا

 ؛ اديج ناكم باطلا كلذ هيف عقو ىذلا عضولاب ىنعم ىلع
 ؛ ةيلقعلا ىلاعملا هيف لخدب « ىنعم ىلع لادلا ظفالا وه » انلوقف

 ةيلقعلا ةنم جرخل « عضولاب «ءاملوقور هز اه او هن ققللا فاعلا

 قلاب عيمجج هبف لخدب « باطخللا كلذ هيف عقو ىذلا 0



 0 ع" ]ل

 000 دل لع هيلا ولك ام لوألا ممسقلا

 وهو « ةغللا ىف َقَلا نم ناحل ةةينةعملل نأ عا

 وه ”لطابلا ناك اذاذ لطابلا ةلباقم ىف ُركَذِي وهو . تباثلا
 ا) الاقل رقتنملاوه قحلاف « هل توبث ال ىذلا 'هودعملا

 0000 د كل تا لع ةعوطوم تناك ابذ ذل لاوزال

 01 ١١ ةيازأال ابلضأ لع ةتع ىأ ةقيقحا اه لبق
 لعافلا ىنمع نوكت دقو « ةفرشو ةنيقمك ( ةيسضامزوور)

 "00 نرخ ع لوعفملا ىنعع نورك دقورو هنا مقلى

 , ةقيقللا باب نم هيلع قلطإ ام ىلع ةقيقللا ظفل نوكي لهو

 0000 دك ا ال زاجملا بان نمت[ قلاو ىؤاجلا باب نموأ

 ا هيدعلا قتلا ريغ تاعلا هئلقلا لع ليمألا ىف ةلوقم

 00 4 ءلمألا هعوزموم ىف ظفالا لاغتسا, ىلا تالق

 ل اهمدافإ نك ذيله لمألا ىف هل تعض ام َريغ 1

 كفا لغاف اذه خافت "ازيك ارجل هي لع

 . لئاسم هيف مسرت نر مسقلا اذه نفاان دوصنم



 018 اوبل

 . امهيعوضوم ىلع ءامسلاو ضرالا قالطٍإك قئاقحلا راكنإ

 هن ال قئاقملا عوقو: ءاضقلا بجو زاجل رّرقت اذإ ةنإف ًاضيأ

 اذإف « ةقيقح ريغ را :ةلل كلانس ناو نبأ لاقل

 نارقلاو ةغللا نآ'وهو.,ثلاثلا: وع راتخللف :لوقلا: اذنه لطن

 ظافلألا خرم ناك ان" هانم تاز الو قكاطملسا لع نول

 ريغ ك1 ةقيقحلاب دارم اوف "عا ىنذل ّمْصْو 0

 ىف نابهذملا ناذه.راصو زاجلا ربط هعْمو لصأف 6 عضو م

 تافنرعتلالا ةرفتفم الك ئاغلل نين لاق نك نانعا ةادلا

 نآانكف اهلك ت افنرغتلا نع ةيئغتسم اهنإب لاق ن .ه لوقو اهلك

 زقتفم اهضعل: نأ قفا: نإنو.. ”هالاغام: اذكيف ًاذيعن يسال

 ايت امو :لخالاو داوسللال ب لرصلا كنود هرقل ا

 ؛ ٌرهومجاو « نإلاو . كلملاو « هحوضول « فيررعل ىلإ ٌرقتش ال

 ةدعاقلا هذه تدب" اذإف:فيءرعتلا' ىلا“ الكم زقتفت» لضترعلاو

 قلعتي ام رك دن: مث ءصّوصلغا ىلع ةقيقطاب قلمتيامع ركذتلف
 ءاءيمج امهم ًاقلعتم نوكي اع ةفدرأ مث . صوصمللا ىلع زاجملاب

 ىلاعت هللا ةعيشع اهلصففن « ةثالثث ماسقأ هذهف



 دل م يه
 < ٠

 اكيغو. « :ليثقلاون+ ةفانكسلاو « ةراعتسالاك ةقئافلا,ةقيقدلا
 ةغالبلاو ةحاصفلاف عقوأ "اولا نكمل مناخ عاونأ نم !خ

 هللا ة ةيوعك تاتكلا اذه ىلإ ل2 ةفارخ < مفرأو ىلعأ

 انيق زاب ةغللا راك ىلع با كيا لاق اذه نعو

 كلوقك اذهو.؛ 00 مالكلا ىف ةلوخد نق حب

 تلق اأو لكل هدب وهن اعإ ”ىرللا نط اديز»تعار

 ةيبعتلا ةضرغو «ةلك ال هلضعب بورضلل نإف اذبز تبرض

 مالكلا ىف هتعسو زاجلا ةرثك ىلع

 * هيبلت *

 : ا ف هن بما معز نم ا ا

 * مالكلا ىف الو نارقلا ىف دراو ريغ نا مع“ زاجلا ركنأو

 ' اهيف ةققحم ريغ ةقيقحلا ل املك ةفللا نأ عنان مومو

 ىف ةقيقألا اكن إف ء داسف نع ناولخم ال نابهذملا ناذهو

 00700 انامل ناي. طي نش زاجملا ناكت بوز« طارفإ ةغللا

 ديالا تبأر لوقت كن إف « ةغللا ىف اهراكت إو اهعقد

 00000 .اةياورد لاحت ةلوقيا + عاجملا لجترلا كتسرغو

 اني نكس الو.« كلذ ريغ ىلا « لذلا حان امل ضفتسأو د
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 باطب دوصقللا ناك نإو « دعق مأ و ماقأ 2« كلوقكح

 نإو « ٌرءالا وهف ءالعتسالا ةهج ىلع ناك نإف .« ليصحتلا

 ةهجن لع ناك نإو «لاؤسلا وبف عوضخلا ةهج ىلع ناك

 نإو « ًاييلط ىنعم دافأ اذإ ةلكاذه ء 'ساقلالا وهف ىواستلا

 00 بذكلاو قانا :لمتح نأ انف ىلطلا 1

 وهف هر قباط نزف ؛ ريدا ىفاماتحا ا لمتح

 نإو ؛ تذكلا وهف 0 اقاطم نكي نإو « قدصلا

 عل ارا كه اش دا 1 اقدص لوك

 ل م كلذ ريغو «ءادنلاو ءمسقلاو 5

 اطال ميسقت نم ردقلا اذه ىلع رصتقنأوأ « ة ةديفلا خاب

 م رادقل ةءافك هيفف

 -كاشلا 5

 5 اهزاركإ نو زالاو قم هللا 0 يفد لا

 قاع رع دعاوق دل نم ةمدقملا هذه لأ رعا

 لا الإ رهظي الإ 6« هرهوح رسو « همولع ت تام نمو

 راسا قتال ده اطل فانا رغيالاو ةقيشرلا تازاجلا



 د ةرمالا ىلع امهدحأ حجرتي وأ ءارتسسالاةيه ل )طا

 00١ ل] ةفانم الاي ظفللا ناكر خل آلا لع احجار اهذجأ نآك

 فتاكزإو « الوؤم حوجرملا ىلا ةفاضالا,و. ًارهاظ حجارلا
 :ىنعم ةلولدم ناكاذإ اذه لمجملا وبف حيجرت ريغ نم |هلمتح

 ظفل الو 4 ةنالاث هوا ل طفل ظفلالا نود ناك نإو 0

 ظفل ةنإف هيكل ا كل لثم ثم اذهو درفم ظفا ىلإ اع لاد درفم

 درفم ظفل اهنانو 6 درفم وهو مسالا طظفل قعم ىو اع لاد درهم

 0 لواك هلا ةربللا ظغفل لثم: اذنهو ١ نكرم ظغفل. لع لاد

 نا دل اذذلا اهلا. تكرم وهو... مئاق ديئزتو. + دياز ماق

 لوا 4 يف جعل فرخ اذهو « عل مصق م درفم ظفل 3

 58 ديفت ال سلا كا 2 ا نم دحاو 0

 مالكلا نم درفملا ميسشن 'ةلك اذهف

 0001 تكتل« ضرغلاو ٠ بكرملا ( ىناثلا ترضلا)

 ًاديفم نوكي, نأ امإ لاح واخال ميفملا لوقلا  لوقتف ماهفوالا

 1 نا امإف ايبلط عننا داقأ نإف ءاهزينل وأ ةيئلظلا ىاعنلل

 نأ امِإ م ماهفتسالا وه لوالاف ليصحت بلط وأ مالعتسا بلط

 4 0 ؛كالوقك ءامسالاب وف 000 ع ما ا

 فورحلاب وبف ضراع رم 00 أ أمإو كاذ نمو



 ولأ ىنسملا هنت و الفلا :رتكشي ءأ ارثكتر وأ نيج[

 نإاف ىمسملا يف ثرظن ًاعيمح ىنعملاو ظافللا دحصا إف.« كتل

 نأ امإ ظافلالا كلت ل ىلا كلذ نلوم اهنا 5

 ىلع ناكن إف ال مأ ةدايز ريغ نم ءاوتسالا ةهج ىلع نوكيي
 3 ناكنإو لجرو ناسن لك ءىطاوتملا وهف ريغال ءاوتسالا ةهج

 تيزثكت نإ و قريتسللا قرف ةطلخ ةلاوا سما كلفلدا ظرش ا

 ضرالاو ءامسلاك ةنبابتملا ظافلالا ىه كلتف ىتاعملاو ظافلالا

 قنات ىضالتعنل اةني ايلا #تناك ءاوسؤ يقالظأللاو 3

 فيسلاو دنهملاو مراصلاكت افصلا فالتخاب تناكوأ ”هانحضوأ

 رملاك ةفدارتملا ظافل الا ىجف ىنعملا دحتاو ظافلالا ترثكت نإو

 ناله يتلا رثكتو ظنفللا دنحا نلوم كلذ رينو ةنارذلاو ةقرلاو

 حجرت نو , كرتشملاوهف حيجرت ريغ نم ىناعملا كلت توتسا

 ؛ لاح واخت ال ىنعم لع لادلا ظفللا ( ثلاثلا ةجولا )

 قفط ةلؤادنل قواك نيظاو سموا كلنا مليا نو نا امإ

 لمت ال ناكضيفدم ار وست  ال نأ ير اس ارا

 نوكي ناناكإفب مليم اليشم ناكوإ كيسا مالا
- 



 >2“ ىناثلا مسقتلا خ٠

 ”00000 يت لع هئازحا نم *ئت لدبال نأ امِإ ظفللا

 نح ءىوذ لع ا نم دحاو ل اك لع لد 3 امإو هل أءزح

 نابر ص نادبف أ 5 رد 0

 ا[ تمدح و لك ن إف درفم ا وه امهنم لرد برضا

 بالا هجوأ ىل 5 ا هوزحوه ناح ء-ى ىلع لدنال

 ىلا ىدارفالا 0 مف َّق 0 ثرحت 1 0

 احلل زيكب ناامإ لوالاو فرحا وه ىناشلاو ال وا هريغ

 نإف الاد نوكي الو هانعم نيعملا نامزلا لع الاد هيلع لادلا

 لادناكنإ مسالا مث ء مسالا وهف لدن ل نإ و لقعلاوبف لد

 ريغ ناك نإو «رمضملا وهف ةءانك ناك نإ وهف ىبزج ىنعم لع

 نإ اف وف ىلك ى عم لع :ادناكينإومرماوب ان 1

 لجراك نجلا مداوبف ةيهاملا كان نا
 مسالا | دابسأل نم تصوا 0 نو اوس

 فكاضو ل هذه ديف كاس امإف لئاقلاو ةيراصلا# ىذقلا

 ا | | 11 داخل نملاو درفلا ظفللا ت ىتاثلا ةحولا



 ةهج نم ةقيقحلا مزاولىلع ةقباطملا ةلالد نإف ءمازتلالا ةلالد

 اهمزال ىلع ةلاد ىهذ « ةقيقملا لكى ع لدن اماهنال كارتشالا

 اقرتفاف ةقيقحلا مزال

 موزللا وه اعإ موزالا ةلالد قرتعملا ( كالا ةسعلا )

 ةمزالم أمد رهوجلاو صرعلا 3 اي ىجرالا قاد ىنهذلا

 لا ىلع الاد |ههدح الع لادلا ظفللا 0 «ةمحراخ

 6 0 ىلع لادلا ظفللا لمعتسي دقو . نايفانتم نادضلاو

 اهنإو 6“ يلعب كتم ةكنا ها 1و "لاش دارك قل

 « ًايجوم سيلو طرش موزللا اذه مث . ىنهذلا مزاللا وه دوصقملا

 سلو ؛ رهوملا دوجو ىف طرش ةهجملا ىف نوكلا نإف اذهو

 هذه نسب ةقرفتلا ةقرعم 00 عومت نم لد 6 هل ا

 نمضتلا هيلع لدب ام ىلع ةقباطملا ةلالد نآو ثالثلا لثالدلا
 لع امرت لدا 4تفاو هكلاوتخ ال ان يحل يا اب مازتلالاو

 تقرتفا اذبلف ريغال صوصخلا نم هيلع نالدب ام
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 ا” دم اهي لم اهل امل الدف ءامل ةنخضتم قئاقملا هانم
 اظفل ةلالدوحم اذهو.مازتلالا ةلالذ ( ثااثلا برضا )

 ” الإ لغاش اوك لغو« ةكرحتم اينوك لع نسزفلاو ناسنألا

 ىلع ظفالا ةلالد عماجم هذبف . ةرقلا ررجالا قت

 «ةشاطلا « ةثالثلا رومالا هذه نع جرت ال هيلع لدي ام
 0 مدد لإ انههزش ا كيال لاو

 . ةقاطملا ةلالد يه هلل ةحللا ( نر
 ال1 را ناتياتعااعف ءءازتلاالا ةلالدواع نمضتلا ةلالداامأ

 ؛ همزال ىلا ىمسملا نم: نهذلا لقتنا امس عضاولا ةعضو اذإ

 ناك نان" نمضتلا ندا ممل ادق الخاد ناكنإ ةمزال مث

 مازتل الا وبف « هنع 0

 ةفلاخخ ىمسملا ءزج ىلع ةّهاطملا ةلالد ( يناثلا ةيبنتلا)

 ادا ل ةلاد هاك ةغاطملا :ةلالد.ن ال. ءأنمضتلا ةلالدل
 ةصاخخا "1 و كا لع ا ىعف ةيلكلا

 اد 11 ةهج نءاةقيقملا ءز+ لع ةقباطملابةلالدإ نكمل

 ةهج نم ةقيقحلا ءزج ىلإ اعامل 3 نإ هانا ةلالد فالخل

 0000 ةالدب ا نإفا ندضتلابةلالدر تال كارتخالا

 000 | دك هر اق ناف ءاريغالا ةلفوتملخ ا: ةهح ره ةقيقحلا



 ءازاب ه4عوضو نيك 3 ا حلصل و «صاوأًنا الا ةفرعل ال قخ

 ناوه كلذ يللا ءاكذالا لا ابعت 0 ةقيقدلا >2 ظ

 ك رحتلا سفن ى م كرا اا 0

 د زوجت الف.ةيملاعلا سف وه 2 «ةن ردأقلا سفن ىه 4 ةردقلاو

 ننوكت نزوح الو «ةانركذ ام ىلع الا .ًاعوضوم ظفللا نوكي

 لهأ ,نم دحأ لابب رطخت ال ىتلا ةيقيقدلا ىتاعملا لع ةعوضوم

 نإ لاقو + نيملكتملا نمل ناتللا اد ل انعم وم هلع

 لا معو ال 1 لعلم حصول انف « رملاو ةردقلا ىف لوقلا

 مداقلق اكيربعالا ناك ذاون ةقيقدلا لت الدلاب سانلا نم ءاك - د

 دوج الفيبمةنللا لها نط لورا نيب ةلواس ل
 .نوملكتملا ةلوقام نود هقالطإ دنع مثدنع موهفملال ع الا هعْصو

 سرفلا هل الورع ا ادعو يمض تلا ةلالد ناقل رنا

 ةيحطاك ال ةنمضتم يِه يتلا اهناعم ىلع دسالاو «ناسنالاو

 هني ارا لدت اراك قانلا طتاعرئلذ ةةمناملت لاو تيس

 هده فلعب نسما يكسب نال 0 مى اعلا

 اوقع 6 د تافضصلا هذه نود ومد ها اقل



 ما

 ' ذه لدن ظافلا ا ناوكتت نأ هزلي ال نكلا ءةيهانتم ريغ

 رثكت ام اهنم نيمسق ىلع ىتاعملا « لوقنف ُهانلق ٠١ ررقت اذراو

 نع ةغللا 0 زوج ال هلاح اذه اذ اهنع ريبعتلا ىلا ةجاحلا

 00 00 الان أل هلع الاد نيوكم :هئاؤاب طفل عنو

 ىلا ةجاحلا وعدتال يتلا 00 هليطح نما الق كلل

 ظافلأ عضو مزلي الف اهنع ةغللا ولخ زوج هن إف « امنع ريبعتلا

 اهيلع لدت
 ةلالدإل وه انإ ظافلالا مو ىف ةقيقملا ( يناثلا لا (

 ام ىلع ناهر »لاو . ةيحراخلا تادوحوملا نود ةينهذلا ىناعملا ىلع

 ناهمح أ : اف قم ا انآ اذا | وه هانلق

 هيمسأ انف « ًارحش هنوك اًدنظو ةنم نونو اذإف ء مسالا 0

 اذإف ءكلذب ةءانيعس ءًارئاط هنوكب قيقحتلا دادزا اذإف كلذ

 باقل آلا لازتت الف . هب هانيمس الجر هنوكب قيقحتلا لصح
 كلذ ٌلدف . ةينهذلا روصلا نم ةنم مهغ ام رابتعاب هيلع فلتخم

 15 ١ دسم نابطعاب 6ترنوكس اع ظانفل الا قالة نزع

 هفالتخاب فلتخ هنإف اذهو . نهذلا

 اكل يضم ةرووشملا ةظافلاالا" (كلاقلا كحلا)

 ند يقوم نوكت ناز وح الل ءةماحلاو ةضاخخا نبا ةلوادقتلا
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 لاننا للا ءاع نإ :ايلضف ةنالئثفر 2 ل

 ءانعت ىلا ةلطإب هقالوأ نوك ان كر ا ا

 ناسنإلا 5 ةلالد رحنا هو .ةعلاطلل ةلالؤ قع 0

 ةدشرم |منإف «ةصوصخم ا قئاقحلا هذه ىلع. دسالاو « سرفلاو

 ةلالد صتخلو .فلوقملا م اهقالطإ دنع عضولا

 ظ ماكحأ ةنالث ىلا ان رشنلو . ةريغك ماكعأ ةقاطلا

 هر مزلب سيل « اهنم لوالا يملا
 كرد كن يد لد ظفل هل 0 وأ

 ريغ اهنم ادحاوت لك لقذ نأ .نكع ىلا ىناملا قالا 7
 ناكل« ةيلع لدن طفل عما لكك نو ا ةيهانتم

 كارامإلا ةيملعاوا تافهه ل 0 امإ كلذ

 ةرغو الملا يوعتسال ارش الا ةيدل ع نول 0-7

 ةيدع اع ا ايوا راما نعت ا

 معمم طله الوعر نو ناويد كا
 لاحتسا ةءاهمالب 00 ةعضاوللاب اهمناعم ىلع ةلاد

 :ةايلقمتو ان !ةطاحألا يتسم ذل ايل كدت مانا . عمو نأ

 . انقح 0110 5 لقعو

 اعطيغا ف هتان رافال ةانرك ذ ام عومج نم لص



 الو « حصف الاو ؛ مالكلا نم حيصفلا ةفرعم ةنكمب 0

 برعلا مالك نم روكثللاو ؛ غلب لاو لا

 درو اعإ زاجالان الف < د ا ولا م

 7 دال ءشلا مظل ة 3 رطلدرب مو ؛ هتغالب و همظنب نارتلا ف

 ا ا هبظنو د لوف نعةفرش ىلاعت هللا نك هاف 0 5

 ىلع روثنملا لضفب الا كاذ امو مالكلا نم روثنملا ىف ةغالبلا

 دلادقلا مده نم هزكذ اندر ام اذبف موطنا

 ل

 000 ال1 رك ةياع لدت ام ىلإ ةفاضرالاب ظافل الا مسقت ىف

 0000001 لع طافل ألا ةلالد نع ثحلا نأ رع
 : وجو '

 000005 نحناع قيام ىلآ ريشن انكلو « وظخلا مساو

 "6 ةكلاب نايفاو امهو . ريغال نامسقت كلذ نم رك دن ام

 ىلاعت هللا

 6( لوألا ميسقتلا 0

 وأأ ء .دامسم مامت ىلا ةبسنلاب ةتلالد ربتعت نأ امإ ظفللا

 جراخوه أم ىلا ةبسنلاب 5 ءدامسم ىف لخا د وهام ىلا ةبسنلاب
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 كلغ الاو لا ةصخو « ةينيدلا مواعلا نم هللا ءاطعأ عم ام
 ل ارنا رد إذ. « كلذ نم ءىشل:ختفي مرا

 هللا ةاطعا اع رختفا لب «بطلاو « باسملاب قلخلا معا انا الو

 نم حصفأ ان مالسلا هيلع لاقف « ةغالبلاو ةاصفلا لع نم

 لين ا ا اخ فييرا مدام هيلعلاو ملضلابا

 دويساو رمجأ لكمملا تعلو « هموق ىلا تبعا أ لكناكء دحأ

 الر اي ٍِض هر 1 يو. ماسلا ىل تلح و

 ملكلا عماوج تيتو ْ ٍ هلا نيب بع رات

 كر 0 هنأش ولع اللة ةئاثلا ةليضفا ١
 هزاإ « ئاينأ 1 لع :لرالل هلا بك ايخ ناكال

 هيلع لمتشا ام لجأ نم راجعإ نكاعإ نمل نت 1
 نم هيلع لمتشا ام هزاحتإ نكي ملو « ةغالبلاو ةحاصفلا نم

 «هيياالا نم اهريغو ظعاولاو مكب سبالو كين ١
 اذهف ىلاعت هللا ةيوعع ثلاثلا نعلا ىف هراحإ فارما

 رملا اذه هج الدار مظع دصقم

 "ىف ضرغ د قلعت ال ماع دصقم ( ىناشلا دصقلا )

 ىف ء نا رفلاكغا ىف ةعبامسلاب ةقكافالا ارمسأ ىلع عالطالا وهو

 اذه ىنذل افحال 0 لك نإإف «هموظنمو برعلا مالكر وذنم

6 
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 اصتلا لع ىف الو. ؛ هيوبيسو «ليلخلا ةلزنم ةيب نمل

 ”0 0 دل ورفا كلو < ىج ناو ىنزاملا 0

 مماحاطصم فرعيو « اهمولع ىف 000

 ةلاحلا هذه لعلصح ىتف مهعاضوأو مهبتكن نم ةتجاح سللطيف

 دكان نكتسيو دراوم 5 ؛ مهقئارط طا كار

 د
 ” ما 2 2

 8 هيرع ناب ىف 8
 مخ

 35 دصفم [عملوالا دصقملا نيدصقل د اعاو

 ا ةكمموإ ب هلا باتك رانج ةفرعم ىلع عالطالا وهو

 كلذ ىلع فوقولا نكمي ال ذإ « سو هيلع ْدَلا 1705

 معلا اذه ناف « هروغ ل * عالالاو نايا معدارعبل الإ

 0 هيئرملا كلو « ةبقنملا ىف مولعلا فرشا 30

 000 ول دفوف ادع أو ءاجابم اهتموا اجازنج

 ركن عضوملا اذه ط2 لادقلا ضفلا نم هيلع لمتشا ام عمو

 هلئاضف رباس نم اهريغ ىلع نالدد نيتليضف

 "27و ديعاشا لص لوسرا نأ « لوألا ةليضفلا د



 ا

 « بغر اذا ٌريهز و « بهر اذإ ةغبانلاو ءبكحر اذا سيقلا

 برشاذإ يعل 1

 لطخألاو « ريرجو «قدزر فلاكنوطسوتملا (ةيناثلاةقبطلا )
 ام لاقف نطالب قوز رفا نورت ا

 امو املع ضاق وهو رعشلا نم 3 مدد ىف قدزرفلا

 روخلا ةيافف انآ اماوء ضتارفلل ناكر او قاتلا عاف طل
 ىنتملاو ىرتحبلاو « ماهتوبأ نورخأتملا ( ةثلاثلا ةقبطلا )

 بيطلا وأ

 مأ مآ. ء لاقف ةثالعلا ءاللؤها نع ندا كيردلا لكنا

 وأ 9 0 و ىلا 7 « رينم 7 ماع

 نم دحاو لكم الكب ضايترالاف . ركسع دئاقف ىنتملا تيطلا

 ةحاصفلاول ةقالبلا" نم ثءايؤكاذ اين مازلت نيبو تالا

 (ةقيقد)
 نايبلا “مولع كن ضلت :هرأت قدي عتاعطوأ كارلا ع

 «ةيبدألا مولعلا هذه نم هانركذ ام ىلع لصحم نأ اهزارحإو

 ءابقئاقد ميج قع ايلوتب اعراس اطيق كلي نأ ديوس
 اهنم دحاو ىف هرم ناسن الا قرغتسي اعر لب « رذعتم كلذف

 الو دي لو كارلا غلبم قلاب ةغللا ىف نوكيي نأ دهتعب الف
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 اددالل ميم لاقامةيوبس اللا ونأ ثلا لاق ال6: ةهتيوشلا

 هدعاوق 4 نويقل ام 571 وح 7 3 0 . ةغللا داسفو

 املا مجرب يتلا هلوصأ نايبرو

 اضراع هنوك مم ىتاعأا ل 13 بعزل لاوز ناكاذإو

 ىراصجلاو ةبوغللا عاضوألا ريغتف ؛ ظافل هد ل

 1 اذه نراال ةلات ال. رييختلا قلد. نويكسإ « ةضغرصتلا

 بارعإلا عاونأن م اهضراوع ىف ريخت كاذو  ظافلالا تاوذ ىف
 000 لال اةيظيسوتم قواك“ ء ةيكلاثلا . ةيلوملا

 ١ نإ هراظتطدلا اةفاخ بلان قتني الو ةلع نيتشر الف .نقاسلا
 ركب الور ..كلالك لاو قينلحتلا فب ةلكدلاو . ةلمتلا , وجت ناج

 أمو ةبب رعلا لاثم الاب رعلا وحن اذهو . لصح موه نإ ديلا

 راهظتسالاو لفاحملا 5 كراع كلا رم ةسيملا نعش

 ديف كلذ نإف راعش هل طفح ء نيواودلا ةعلاطع

 : ةحاصفلاو ةغالبلا كارد | ىلع ائوع نوكيرو ؛ هب رخو 1 1

 زاحرالا ناقل لع 50 ديشو

 نم نومدقتملا ( ىلوالا ةقبطلا ) ثالث تاقرط رسل

 001 ةحيلتلاو نيهاز و: نسيقلا هضرمك :ةيلهاملا ىف ةاومعلا

 ”قرما لاقف ءرعشلا نم هب اونأ ايف مهفصو نع ءايك ذالا ضعي



 3 موا

 ةينصلا نال كازع جلاب اذا .مايشمالاو 3 2

 نينمؤلا ريمأ لع لغد السر نأ كح كارد 07
 با 1 ريغ مناع ليلا لد 2 هل لا 1

 : لوعفملا نم لعافلا نب ء ةهجو اك فيمتلا مل

 2 هةر صبباب هيأ نبا دانز لع لحجر 0

 تلعن انا كلم دانو لام تود: تاهو تاع دا
 ان هنوكب عطق ة اا 0 ان هس نيك

 ىلا ةجاح ريغ نم مالكل ةدئافب عطق انإ هلوق

 لاثملا نم هركَذ اك دافأ ناو ةنإف 50 5

 نب ازا لاب يو تقلا عاضوألا , قلطم ضرغلا نإف

 نحن ال ذنا انرككذ ام عومج نم ل ميس ا يردك

 هغالبلا نساحم ىلع فوقولا. داو 1 نمل مولعلا 0 ارح

 0 3 1 اع عالطالاو

 هايس جلا كارلا دوم ةغللا ليلبا ف ولف

 قاخلا تاووتوروك بارعالا ىف :اراو ءايماس دا

 لعاب رو ظافخلا نااوت لست هقر فا قتل
 نحللا نأ نم انلق ام قادصم ىلع لديو . ةيسايقلا 0

 مر 5 نيتِمْولا قدما نعال قالا اهدسش و ىتاعملا لطب



 محتل ١ تحس

 ء« اهرمأ هللا مظع ىتلا ةغللا و اناق « ةكرتشملاظافل الاك
 تازاحملاو 4 هعيدبلا فتئاطللا ىف ا اهردق مل

 اميل «راصتخالا ل 3 نم درب كارتشالا نإإو « ةقيشرا

 ا000 | ]1 نم دربو : ةريثك ناعم لع ةدحاولا ةملكلا

 نيل ةميظع دصاقملادربو « هدب رعلا ملكلا زاجيإ جا

 ةغلاي ء اطر دصاقتمو ةعلذب 0 هيفو 4 اه 5 أ 2-1 نم

 ةعانصلا هذه َى ةيدق تحجسر نم 0

 رع ءاوشل قدح الو نحال نوكب انم دحاولا ةهلوق

 تناك نإو كحاقملا نإف 0 ان انا : هباطخ ف ملصق

 مف م دبر 5 لاوعفملاو لعافلا 0 ف نارقلاب ةمورفم

 000003 ابرج نم. دب ال هنأ ةيلاطلا نئارقلاب قاعلا

 ىراحتو ع الا 4 ا نك وه 5 لعو 4 هدد ؛ارعو اللا

 نم ةفيرشلا ةن_لا هب تداجو ةنارفلا ا درو ىلا 0

 را اي كرو“ ةيبا ارعإالا نيناوقلاو ةنوغللا عاضو ل ةقاطم

 نيب ةقرفتلا نم د ال ب « ئارقلا لع لككتألا ىنعأ كلذ

 هلوق قف 5 دقو لرسللا ناك هل تارعإلااب لوعفملاو لعافلا

 |( دال فى ال قازعالا االول ةنافاورمع دز ترض

 ةقرفتلا_نكع ال ةناف دز نسحأ ام اثلق اذا. !ذكهو لوخفملا



 14 ا ره

 4 هسئنو نا 0(

 زارحإ دارأ نم لكس نوبجبوت فيك لات لق نإ
 مهفي ال امةيوغللا عاضو لا [ ع نايبلا مولع

 اهعضو ةقيقح نإف ةكرتشملا ظافل الا ىفاك هظفل رهاظ نم دارملا

 امن نم ةنيرش الا ماموالا نم اهف امل نايبلا ىفاني

 نايبلا مولع ىف ضاخ نمل ةيبارعإالا هوجولاب ملعلا نوبجوتو

 مفرلاب ديز تنص لو تار ماق لاق اذا انم ا

 كدا ا ا دجلو ؛ انهال نك ناو شا

 نوتاق فالخ ىلع ةيراج ا ىناعملا ةموهغم ةنوحلملا
 لقاذإ انمدحاو انف فرصتلا ى لالا اك

 لالعإ ريغ نم كوع هذه لاذ وع ءاوإ تالا 07

 ةطاحإالا باجل هجوال نذإف « هيف لاخال مب فتسم دوصقملانإف

 نادلا

 ا هادال ماس ان با اواو

 53 ّق / الاف . 0

 00 0 | نم مولعلا هذهب

 « دوصقملا هيف مهتسإ ام ةيوغللا عاضوالا ىف نإ كلوق



2 

 لصحل ال كلذ لكو . هعاوت و مالكلا نيناذا نم كلذ ريغ ىلإ

 دب نكي ملا ذبلف . همزاولو بارعرالا نئاقج ىلع فوقولاب الا

 ظ امناقتإ و اهليصح نم
 ردقلا ليلجا مع: 4 هاف في رصتلا ملع ثلاثلا عونلا

 - طظافاألا ةينبأ حيحصتب صتل وهو . 00 رثؤغ

 ىلا اهيلصأ نم اَدبمو اهليصاو اهدئازو ابتعمو أهحيحصةفرعمو

 أ 7 ةيراج نيناوق ىلع فيرصتلا عاون أ نم كالذ ريغ

 ىف عوقولا نمي ال ةناف حز رحت اضيع مل يكمل مالك

 رييغت نيب نحللا ىف قرف ال ةناف ءههو ركمو مالكلا روذحم

 ةملكلا ءانب رييغت نيبو « اذ ىراجلا اهبارعإ نع ةملكلا

 ةنسلأ ىف قرف الف . اهسابق 4 هيضتش ام فالخ ىلع اهفبرصنو
 مفرو لعافلا بصن ىف بارعالا رييختىف فلاخ نم نيب ةاحنلا

 دوو .عبم لالعإ ريغ نم ء ايلاوواولا كرب نم نبب و لوعفملا

 موركجم .ىف عقو هب لح نمو « امهبيف لالعالا ببس

 ةسسيرق عقوسارعزالا 1 هيك با

 نمل اهزارحإ نم دب ال ةنالثلا مولعلا هذبف . ههوركمو ندللا

 ىن ذل ةل الا ىرخ ىرجو نايبلا مولع لع عالطالا دار ا

 اهيل لوصولا



 دع

 اوت الا قست الو تشن ا ةقات

 ابنه طافتلا هذتكلا لع اذاود هت لولا و لا

 :كرتشلا نش اذادززتم هلسجو م هيتشملاو ككشلا 0 03

 2 نسسللكلاةءواغا لع قووتلا »لحفل :قالللا ردو هضاب

 لع قاطي ةناف 0 ظفل و , لقعلا رونو رانلاو « رمقلاو

 لع. قاطو ةنأللء طاوعلاب ةعالل اسرع الا و تاايسإو

 اولا قلطيف 6 أهعمجل عماج ندع ار اتعاب ةراغتملا قناقطا هذه

 لع ل قلطلو 6 1 م رابتعاب دا هده لع

 ةحاح الو . ع وهو « ىونعم ص أ رابتعاب ناويحلاو « تابنلا

 هللاو انك دنا ترطا هلاو دال هلايح كمل للا

 ىلازغلا دماح ىبأ خنيشلا مالكر يشي

 اك تاعودوم ةلهج نم وو 6 ةيب رعلا مع ناغلا عونلا ,

 ةلزاع هنم وهو ؛ اهزارحإب اللا هيلا ليدس ال لا ةميظعلا معلا

 هلوجقأ ماكحإو 5 ماوق لصحت 34 ق وعلا طخ داح 1

 نو مك ل كل الا رملا اذهب 5 ممأ

 نم نمأيل ؛هتفرعم نع هل ىنغ ال ةن إف ىبرعلا ناسللاب قطني

 هريخ 6 ٍادتبملاو 6 هلعف 2 لعافلا نم ةكرال 00 ةديفملا
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 هبال“ عاون | كلذو ٠ هيف لا ىهو اهزارحإبو | الا هيلا

 ' ا الا ةتلواذب اق ةنللا. :ةقرد.: اينم ٠ لالا عونلا
1 3 9 _ 

 ةحاصفلاو ةغالبلا وه ةعوضوم نال ءاؤول أه راصو هلاعتسا 0

 ةغللا ٠ 000 فرت 1 نقف: قاعملاو ظافل الا صراوع نم اهو

 |0005 اهضراوع نم صراع ىف ضوخ نأ ةنكح ال
 000000 اذ عودوا اناث ةقرعم ةدرفملا ظاقلألا

 لصحل ميظع ضرغ هيفف ام 1 مسمر ارم انج ىلإ ةقرقلا ماكلا

 ةفاتنملا 5 1 0 4 ىعلو . ةفدارتملا او ا ا .انجو 0

 « مادملاو ا ادهو دحاو قعم ى غرم درا 0

 "اجا 0 د ةفلتخملا ىتاعملا ىل اع ةفاخل ظا 00

 لعةقلطملا ظافلالا ىهو . ةئطاوتملا املانو . دس لاو « سرفلاو

 اذهو . هبف : 00 0 ىونعم 0 أاهعمجل ةرياغتم ناعم

 عماج ذ 5 «ور<و«طر ىف ع قرط هن اف « لجر اناوق وحن

 01109 :ناويخو © سرف انلوق . اذكهو ةيناسن لاو ةيلوخرا

 000 ا راجل لع ةلاذلا ةقفتملا ظافلألا هو ةةكرتملا

 001 ال اخ «نيع ؟ادلوقازح ذهو : :ىونغم ضأ ىف ةقفتم

 . نازتملا ناعو )م ةكراا ناعو 0 قتلا ناعو )م ةرمداملا نيءلا



 ---- ١ كبح

 2 ةيداالا 0 نم 0 2 ناد اع رهظف

 هكردبأ لقتل 2 شو ناد ادار ا

 قابس لكلا مرارسأ زارحإو

 ةمدل-اس-ب-سللا

 عبارلا تطعم

 هيلا قرطلا نأبب ىف

 مولعلا نم هيلا ججاتحام ز ارحإب نوكي امن ةزارحإ نأرلعا

 مولع قئاقح ىلع عالطالا وه هب دوصمملا اك انو

 فا داع ناك اا ةحاصفلا ملعل ةطاحإالاو» زاحمالا

 هذه ىف هيلا جاتحمال امو . هيلا رقتفمومف ء ءاشالا هذه ةفرعم

 اننا لا هف اضوالاب مولعلا تراصف . هيلا رقتفم ريغوبف ءابسالا

 بنارم ثالث ىلع ىنغتسنو اهملا رقتف

 را فيعو ل لاح نكيرارملا مشل الرا

 ٠ ةفسافلاو . سطلاو ةيمالكلا ثحابملاب ملعلاك ةيلقعلا مولعلا

 هلاح اذه اف ٠ لقعلا مولع نم كلذ ريغو . باسحلا ماكحأو

 هيلا ًاقيرط نوكت الو اهنم دمتسي الف مولعلا نم
 لوضولا نكسعم الوابل ارتقتفم نيكس اه كرات



 ال

 5 ا 0 : 0
 مذ نوكي اذه نال. هل ارذتعم رين الا نءاهلاق مةاعف ةشدعم

 بارعوإلا ماء ىف مدق خوسرب عفا: صتخم مل الو٠ لهج ىلا لهج
 نيب هعمجو «ىايحم» ءاي ناكس اكفعض هنءارق ىف هفرحىف عقو
 ا 0 -

 00000001 لاح ىف تكلا ءال ةتانثإ وحضر: ء نيك اسلا

 ةدحاو نولب « فوج (,

 ناعترو 5 000 هيب 3 0 مم ا أهو

 ةدعاقلا هذه تدمع اذاف« اهدقع نم ةطساولا نام

 00 ١ ةحامفلا لع وه: نايبلا لد ةنع شما لعلا :: لوقتف
 0 0 رطل

 ةيبد الا مواعلا-لجأ وهو ٠ ةغالبلا لعب ةنع َرَيعملا وه ىتاعملا

 ىلوتسي مع عال ناغ عك ولاا 0و ءارذف

 دجوت 2 امداعم نم ةغالبلا 0 0 حتسا ىلع

 ةياغلا ا اهنماكتو 11 0 35 ندر

 03 ال ىلإ ةلاضلاو ناطنلا كحفاأبلا ىيتنا قل

 ا ايكرألا قئاتقح لع عالطالا 00

 ناهرلاو ل ىف ةقباسملا دنع دانسإالا هيلاو : ن ارقلا

 0900| 2 روهدلا رمم لع ةقيقدلا قاعملا نات نمو

 كي ردتلا لاا 01(
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 ةيبارعرالا ىلاعملاب ماع وهو ٠ بارعإالا لع 0

 بارعالا نإف ديز ماب اوقك" بيرلو دل دن لم احلا

 . دقتعلاو« نيئزج نم 00 تك

 ع لا ل 3 الاىلا ايهدحأ دانسإ

 زم فارغا ملع راصف ٠ بارعإالا لطبلو « ىنعملا تافل

 ةيطسافورغ هدناف طق 58 اجب ةيبرعلا ةغللا لع نع

 0 دارف الا لجل ةغللا ملع

 حيحصت ل قلخت“ ماعوهو ٠ فير ملا م

 ةدرطملا ةسيق الا لع اهلا : ماكحإو « ةدرفلا ظافل ألا ةينبأ
 ىف م5فذملاو « ىرو لاق ىف ا« فقلاب برعلا' ناسا يف

 ا دا للا كر لق « انلوق

 يذلا ذل يال ردقلا لياج هلع وهو ٠ كلذ ريغو

 نبا حيتفلا ىبَأو زامل نامع نأ نو 1 ل6

 الو 7 ز رحب ل نأ لآزلا مظعم هيف / مه تشو توا

 اظل رعشة 50 مقو اك امكح

 نر ذعمو.ةيبرعلا امردب اعفان نإ . زامل ذاع لا

 هرم نكت هش احكام ساو ا

 82255 نيو ا



 قيلاثلا بلطللا

 © اهنم هعقومو مولعلا نم هتلزمم ناب يف

 اهف نوكي امن إ « هريغ نم ءىثلا ةلزئم ىف مالكلا نأ ملعا

 000001 كا مم امأف . ةينسطلا/ ىف ةنذاقلا ف ريظ
 نم ناسن الا ةلزنم نأ ل ااقب اذهو . كلذ لاقي الف اهنيابتو

 رك ذي اع را

 0000 ل رود ةيدألا مولعلا نم نايبلا ملع د

 ىلع جلا مولعلا ء لوقتف اذه ررقت اذإف ميسا

 ' عاونأ ةعبرأ

  ىئاعم لع وهو ةيبرعلا ةغللا ملع ء اهنم لوالا عونلاف
 0 ةدرفلا" ىاعملا ةدافتنا هلضاج نإف . ةدرهملا ظافلالا

 اهريغو رادحلاو سرفلاو ناسن الا نأ ململاف .ةيوغللا عاضو الا

 « فيقوتلاب امإ « ةدرفملا قئاقحلا هذه ةعوضوم ظافلالا نم

 عا 7 سار تيفو جاهم نوكيوأ اة واب اهو

 ف . عطق ريغ نم تءالامجالا مده 0 .كلذ ىف فقولاو 1

 انمه نم سيلو . اهيف فالخلا نم كلذ ريغ ىلا اهنم دحاو

 اندصقم نع هجورأخ 0
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 ض 6 ةغالبلاو حام لا ف لا مه 2 ايف برعل

 نم هنا اذحلو 4 ا ركل د 6 ةتناغ كا د

1 
 ىلع ري مالكريسفت كر هرطخلا نر لا نم

 ةيعضولا ظافل الا ف الوادم ناو“ 3 ارعإلا ىناعملا :ةقرعم

 : ةغالبلاو ةحاصفلا عاون 1 قم ةنمتعل اها ويك نم 2

 هايلط ىف ًارطقم. د ناك ةضصاخا لمتارا ١
 ا ع علا ظعع لخأ دق هنوكل
 ام للع ”فوقوم ُهنال « زاخت الا ةفرعم وهو . اهكرتو هدصاقم

 ميج ةغالبلاو ةحاصفلا ةفرعم نم هانركذ
 فاج ةظحالو ىلع هللا معايا قدمتعلا

 َنع ماس ءاكبذع ةيارقلا ىباعملا لزنو ؛ ةغالملاو ةحاصفلا

 2و ىناعلا ىل اع هلهح نع ولورا تزل والا 51١

 - ب. ج9 جوج <#



 ا ار ل

 امم لصح دقق « فارما ىضقأ ىف اهغواب و . ىتاعملا ةغالب نم
 ' اهنا كلذ فو: ةاترك د اهف كازتشالا مم ريفا اا د

 ل17 اةلوق وهو :درون لاثع هانركحذ اع ءاطنلا فشكو

 ةهج نم وه امثإ ئوفللا رظنف . ( ةايح صاصقلا ىف كلو )
 نم كلذ ريغو « ةدرفملا امهمن اع نيعوضومةايحاو ضصاصملا يل

 00000 د نم ناببلا بحاص رظنو « ةدرفملا تايكلا رئاس

 ىلع املوهسو « اه.سالسو « ديقعتلا نع ةدرفملا 007

 00 د تفرتفا ذقف . ةخاضفلاب ةوصقملا وه اذهو . ناسللا

 ادعو ةدرفملا ا قاتلا 00 عم

 هربخ ميدقتو « !دتبملا عفر ةهج نم ىوحنلا ُرظنو

 نم كلذ ريغ ىلا فرظلا طيسوتو ء !دتبملا ريكنتو هيلع
 اعل لوح

 000 7 11 , ابعالب !ةهج نم .ىاعما 550

 0000 00 2 اهالعأو نوكي ام وأ: لع : ايف دويمتللا
 بيكرتلاب امهقيلعت ىف 00 عم اقرتفا دقف . ةغالبلا ن

 3 0 ا متلاف كلو ) ىلامت ةهلوق زاتما انهاه نمو

 عدل رن ناقل مدلوق نم برعلا نع رو
 زارحإ ىف هركف 01 ساما نا يل



 د0 ل

 « هيبلنو مو »

 « ةدرفملا ملكلاو ه ةغللا عوضوم ناك اذإف لئاق لاق ن

 1 عوضوم لقاك اا[ ةحلاضفلا عوضوم وه هنيعل 1

 نف . ةغالبلا عوضوم وه هنيعل اذهف ةبكرمل مكلاوه بارعإلا

 نيبو « بارعإلا ملعو ةغللا مع عوضوم ني 3 رفتلا عقت 3

 ىف امهنم عوضوملا داحتا عم ىتاعملا ملعو : نايبلا ملع عوضوم

 بيكرتلاو دارفإلا

 3 معو ؛ ةغللا مع 3 وه ةباصتوللا

 : .ةلاللدلا خلا ناقزتف يتكفل 4 .ةديرملا طاف لا 0

 ظفللا هيلع لدب ام ةفرعم لع روصقم ىوغللا رظأ نإف

 نع تكمل! ةفاملألا يرسل داك ملع بحاصو . مضولاب
 ام عم ؛ ةعاشبلا نع !متءارب و , ديقعتلا نع 0 لاح

 5 دوصقللا ةيدؤم اهمإف « ةيزاجملا عاون "هلا نم اهب قلعت
 ا اء ىحاصو « ىوحنلا نإف اذكهو « ىرت ا ةفلتخملا

 رطل نك هكر ظافل الاب امبقلعت ىف اكرتشا ناو « ىتاعملا

 نع فلكوتلا ]قانا ردا ارسل رت تلاع يعد

 ملع 00 لاك نضل ةبارعإلا ليم ا

 بيكرتلا دنع لصحتام وهو ةصاخلا .هتلالد ىف رظنب « ىتاعملا
8 
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 لك ةلقيقح. تناك مث نمو. رخبالا عوضوم فلا عوصوم

 | ودوم فالتخاب اهمال رختالا ةقيقل' ةئيابم اهم انحاو
 0 ماو ابها يرداتعا

 تاعانصلاو فّرا ىف راج ةناف مولعلا ىف اذه ىري امو

 . نئشملا 1 ع راجتلا نإف اذملو « مولعلا ةلمج نم 3

 اا 1 ةقيتح ليصحت املاح ىفرظن ناحتلا نآق
 كلا 0 اراك هلاح قوظنتيف ديانا هتيم ا

 رظني ”ا لاف . ناتكلاو . نطقللا ةجا .ذلا ”عوضومو تسال

 هتروصو بوثلا ماوق ليصح لجأ نم |طاح ىف

 نكم ال ةناف.. ةفرخو لع لكىف ةماع ةيضقلا هذهو

 وه ىذلا يادار دش الاناللاوع نيد رسل

 هبف قيل

 ةحاصفلا 0 نايبلا مع 0 0 اذه ىلعو

 اهقئاقحو 0 5 0 نإف اذهلو . ةغالبلاو

 0 ةاقنالا ىف نظنلا قه ل فحل ةيوتملاو ةيطغلل

 ةبكرملا ىناعملا ىف رظنلا نم هل لصحو « ةحاصفلا كارذإ

 نار هنا فال, لاابللا



 ا مه ل

 ياثلا تلح

 28, نايبلا ٍلع عوضوم نايب ىف ري-

 ساس ًالاك اهل نوكي ًاعوضوم مولعلا ني 12 نأ 0

 . هتروص ماّوق 0 3 ةتقيقح رهظن هو . ءانبلا ىف

 اكو ."ناسناإلا ندب نطل 7-5 نوكي اذه ىلعو

 . هداسفو هتحص ىف ا ةنع لا سيطلا نإف

 0 هيقفلاف ء نيفلكملال انهار هقفلا لع عوضومو

 ةهاركلاو بدنلاو بوجولاو حبقلاو نسحلا 3 1

 باطخلا| ةلدأ ىف رظنلا وه هففلا دود ةحابالاو

 تاعاجالا: نم اهنلع ار قم نوكك اموإ ةيسلاو تانك

 1 |راالاف تار رقتلاو لاف اي ل

 ىلاعت هلل لاعفأ ىف رظنلاوه مالكلا اع عوضومو . ”هانرك ذ ام

 0 ا هكا هنرط نع راد ا

 كاد زعل 51 رظنف . .هناذب علا

 ةهج نم ةعوضوملا ظافلالا وه ةيبرعلا لع عوضوتو
 وه ةغللا عوضوم نإف . اذكهو . اهلاح نع لأسي وهف اهيكرت

 الل لع لكف . كلذ نع لاس قوما درقلا هع الإ



3 00 0 

 نبا ع

 ا 1 . 3 0 3 ا
 نع هل زيممو ةدميمح فدل رعل ىلا كلش رو تافرعتلا هده نكد

 مولعلا راس نم هريغ

 « هيبنتو لايخ »

 ةفلت# تافررعتلا هذه نم وترك ذ ام نإ لئاق لاق ناف

 0000000 دلع ةدئاخدف ايم دحاو لك نآل اهسقنأ ف
 ا 1 20 همر . ةناتخم اوكي انكح اذيلف: زخالا

 0011 فكف :ةفلتخ ايناوذ:ىف قئاقطلا تناك ةئلتخ
 ةدحاو ةقيقح لع

 اموكمنتعال | هارت و فولت مما وع :

 ةرياغتملا ءامشألا ناف 6 ريغ اذهوء ةدحاو ا

 أم دب وب و « ةفدارتملا ظافل و يق لع ةلاد 0

 قئاقلا مهف ىلا ”قيرط ةءرّوصتلا كافرا ارغ اكد

 0111 [ زلط ةيقدصتلا نيهازبلا تناك 6. ةيزوضتلا

 زاح دحاو لولدم ىلع نيهاربلا عامجا زاج اذإف ء تالولدملا

 نم دحاو 0 الق ةدحاو ةيهام ىلع تافرعتلا عامجا

 دوما ه عنعال نيعونلا
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 وه ىذلا نايبلا ع ىلع ظافلالا كلالور بيشو ساد

 تازذ كروي ريع ريع هع الا هوه ىذلا داس رلع ىلعو ةحاصفلا

 ةلالدلا دوصتقم ىف هنافلاخ ناسا امو ارك انفو 0 مم

 ىلاعت هللا هيوم لش نم رتل ١

 ماكلل ضرعي امم طلاوه هيف لاقي نأ ىناثلا فيرعتلا
 تالا نم ةكرلا ركل ضرفيو ةحاضفلا نى ةقرل

 نم ةكيق راو (ةدردلا ماكل نئرم اماافلوشف صوم

 ةبكرملا ملكلل ضرعي امو انلوقو « نايبلا اعلا هب ريشن « ةحاصفلا
 اع تادارللا امه امهنال ىتاعملا لع ىلا هب زرت « ةغالبلا نم

 طاف الا هيل لزب امسي ررتحت ضوسحلا ران

 ع سيل هناف نيتلالدلا نيتاه ةهج نم ال ةنكرلاو ةذردلا

 كرا طل فمر ع فس راع نم

 :ءنلاع ىذا رعلاوه هيف لاق نأ - تلاثلا#عارعتلا

 ةهج نم ”دقعنم عاجلا ن ال« زاجعالا لاوحأ ةفرعملع”فوقولا
 قئاقح ةفرعم ىلع عالطالا ىلا ليبسال هنأ ىلع قيقحتلا لهأ
 اذه كاردإب الا ةغالبلاو ةحاصفلا نم هدعاوق ري رّشو زاجالا

 دخلو كرر 1 مهف هانررق اب رهظف ءهساسأ ماكحإو رملا
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 امهنم دحاو لك ”دارفإ ىلو الاف ةيهاملا ف فالتخالا هانلق اك

 | اككاخا قئاقحلا نآل .”لبق نم ”ءانحضوأ اك ةصخت ةيهام

 دحاو ٍدح حرص اهجاردنا ليحتسي هبإف ام فلا ةفلتخم

 لج الف « ىرخ ألا ىف دوقفمامادحإ لصف نأل ةدحاو ةيهامو

 لا انكل دحاو نظف اههجازد ردع اذه

 و نيام: لؤقنفا نكملاب ىأي نأ لصافلا قو :كلذاف
 ةثالثث تا رعت ٌهنم رك ذب ةدحاو ةيهام

 ماكلا رهاوجي 'علا وه لاق نأ - لوألا فيرعتلا
 ايوا ةلهمب نم ال ةبكرملا ظافلالا: لئالدو ةنبكزملاو ةدرفملا

 ,الاديش هكر ةدورفملا ماكلاره رهاوجي علا انلوقف ١ مارعإو

 لاا اترفو ا لبق نم نا 0 6-0 دلك

 وه ةنم دوصقملا نأل « ىناعملا مع ىلا ب 0 2 هكا ظافدلا

 نامل وذل ريغال بيكرتلا ةهج نم الا ةاصاح ريغ ىهو «ةغالبلا

 '0000 د ىلإ نقتر الو. ةغالللا# تاطتالا اه ليم ال

 ةهج نه آل انلوقو . ةلاحال بيكرتلا ىلع ةفقوتم ىهو ةدافإالاب

 08 جرخيل ا ذي ل د اذهف ءاهمارعإو اهعص

 ارحإل وه قا مع هيلع لدبام لصاحن أل بارعإإلا مو غلا ةغللا

 0 امن بارعإالا لع ةيالل د تورت انقل ينم
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 ةبكرملا ماكلا ىف ةدراو نوكت امبإ ىلاعمل نال ءاذغاللا ىلا

 ةدرفملا نود

 منانأ ىلع ةغالبلا لع 'دوصقلاف ىتاعملا 'لع اننق اذاف >

 ريغ ىهو « ةحاصفلاوه نايبلا مع انلوق نم موبفملاو . اهميساو

 ةبكرملا نود ةدرفملا ملكلا ىلع ةروصقم
 ةغالبلا لع ىل ةقيقحلا ىف ناعجرب نايبلا ' 0 0 ريف

 ” ناعم دجاو لكل هي رت اندرأ اد[ اذه هاا

 م كل ههانر رق ام ىلع ةصخت ةيهاع

 اي ارق فتلاو قا يسس و ال مف ركذنا< هيل

 ةيبارعلا طال ذل لارحأ رمل وه ىناعلا مع نأ ىلا اولا

 يطاق زن الو ةيئاشن الا رومألا نم لالا ىضتقمل ةقاطملا

 امريغو

 ةفاتخ قيرطم دحلاولا ىلا دارب | ةلجاح نابل ع 2
 اهريغو هيبشتلاو ةبانكلاو ةراعتسالاك هيلع ةلالدلا حودو ىف

 م50 ىناثلا فرصتلا 2٠6

 امنا ةلاوطس كفر دس دل رت ل
 امهف سعألا ناك اذإف « هريرش انفلسأ (؟ ناتفلتخم ناتقيقح
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 نم ةقاقتشاو ١ لا اعل براضمك ىنعم مج

 ىنعم مالكلا نم مهفن امل ليقو ةّمهأ اذإ اذك ”رعأ 'ءانع موق
 هانع لاش ةءانع ةنم ردصملاو مسا وهو . ةلؤيرو بلقلا ىنعي نال

 فو. ةحاصفلا 'مسا ل نإ / ليق اذاو . ةيانع سصمالا

 0 7 دنا ا لا كاجلا ا نم. نإ هد كذا

 اهحتف هيف سايقلاو . هسايق ريغ ىلع راجوهو ءاتلا ىف رسكلاب

 لاق بألا د اا دادراو تال

 ءاقلتتو نايبب

 000 ا ىلاعت لقوم 0 لكلا ١ ناين » ىلاعت هللا لذا

 ةغللا عضو ىف هن ا 51 اذبف « ندم ءاقلت

 ةعانصلا هذه بابرأ نم راظنلا حلطصم ىف ىتاثلا ىرهمل
 0و لك هديفب ايف كا لاب نا مو

 لوقتف رخ الا ىلا هبيكرتو همامضنا ريغ نم مدارفنا ىلع
 دا ادني مما دصاقملا اهنا. ىااعلا رع انلوق نم موبفللا ٠

 عجرب ”هانلق ام 'لصاحو . اهبارعإ ةهج نم ال ةبكرملا ظافلاألا

 تل نم قتعم هنا. 'باوصلاو., يردي ال نم.مالك اذه )١(

 0000 رسل ءالكلا نسف .- هللاذصات ”تنكاذا تيمرك ٠ مالا
 قحرملا كيس



 ا

 « هماكحأ نابب و « هصاوخو هميساقت ىف ضوملا نالف لوا امأ

 لبق ءىنثلا ٍ ةفرعم لاح ا نم نآل هتيهام ءرّوصت ىلع ”عرف
 اهنإ ةقئاقدو :رارسأ لف ىضوطعا ناله امنع تلا مف

 2 امنا هتيهام ةفرعم يف ضوكلاو « تابكرملا ف ضوخوه

 لع ةقباس : دويل ةقز تا تان اهو . تادرفملا ف ضوخ

 فاسو ب نكي ل هاركذام ا تيل ةقرعم

 ركدجاف ةدعاقلا هذه تدهم اذإف . هتيهام ةفرعمو « هلوقعم

 ةيفيكو هترو .ةبيدألا مواعلا نم هتلزنمو هعوضومنابي وانعم
 'ةلخ ثلاطم تبق هيلا لوطإلا

 كولا تاطألا

 8[ هعيهام نايب يف يم
 لاقيو « ناعما 'لع هيف لاقيف  ةفاضوالاب صصختب امن

 مدحه لكف اني نإنلاو قاغلل رع 3 امو« نايبلا ' لع

 ءاا فا كاينس ها 0 , راح تافاصالا

 نايرحم هلف 5 ىلعو . ةرواحل

 ىتاعلافءىتاعما لع ليق اذإفع ”ىوغلا اممم كوالا رشم
3 
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 , بابللاو ّرسلاو: ةئطوتلاو ديبقلا. ةهج ىلع ىتاثلل لوألا

 '0 لكلا نفلا ىناع ذر ناوكت ام < تانلالا قوتنا كايطقللاو

 اال ةءاعوع ىذلا مدوج لاقت هللا لأسأ انو“: دصاقملا نف

 . باجح الو رتس هنود لوح ال ىذلا عساولا همركو بالطا

 ىف ًاناحجُرو . نبدلا حالصإ قفا مولعلا نم ةلعجت نأ
0 ِ 8 

 لو وو 0 أو 4 نوع اه ريح هن : ن زاوملا ةنخ 32 ىنازيم

 ةنانكلا م هولع نم كوالا نفلا

 م24( سمخ يهو تامدقملا رك ذ يف اع

 حا نانو نانلا لع ريسفت ىف ىلوالا ةمدقللا )

 اه ةظاببلا ءاماع نمرال ساو وة افطا ا فكل 0

 دودحلاب هش رعل ناس لع اولوع ّس 4 هيف كا ل

 هقيقح ريوصل لا اور ألو ةثالا تارا رم

 ل 0 ان ار -- لعو « قتل

 اع تاّيهاع 00 ل 1 0 2



 ا

 هنرك نايبو هيلا لوصولا ىلا قيررطلاو « ةيبدألا مولعلا نم

 ةقرفتلاو ةحاصفلاو ةغالبلا ةيهام نايب نم « كلذد قلعتي امو

 لا هتضماق] نايإو زا ومهما ىلا ل ل

 دصاقملا نم هدبررب امل ةدعاقو ادي نوكم ام كلذ ع

 ريشنو ةنمرك ذن . ةقئاللا دصاقملا موسرم اهنم ىتاثلا نفلا

 هفدرتو . اهمولعو ىتاعملاب ةقلعتملا ثحابملاب قلعت, ام ىلا هيف
 قلعت ام هيف. ميرشتو . اهناسفأو ناسا مولي هسا 00
 همأسق 7 هصئاصخ هيف ركذنو 6 ع تيحانملا سرد

 كك ىلاعت هللا ةيوعع هب ةقئاللا هالو

 ةمنثلا ىرحم ايراج نوكي ام هيف ركذن ثلاثلا نفلا

 ميظملا نارقلا ةحاصف هيف رك ذن « ةئالثلا مولعلا هذه ةامكتلاو

 ءالكلا نم اكفني ناو.« اهقدؤل ف اخال ىلا املا لصو دق 1

 الو هينادب ال ٌةناف ء ةحاصفلاو ةغالبلا ىف هلوخد م 1 0

 ركد نيد عناد نان ركون :
 .رادخملا هحنولا ريطنوا كلذ ءالملا ني واتا ركشيو را
 عولابع ةري وغلا عيكس اولا مدتكلا دئارفلا عمات د ا

 ديماقملا نم اقبل تاكتلاو ىلا وح نع ا

 نفلاو . ميمتتلاو لاكرالا ةهج ىلع ىناثلل ثلاثلا نفلاف



100 

 ةادكلا رياسإ نع ًازيمتم اذه ا نركب نا

 سيرتلاب ةصاصتخا امهدحأ نب ا رعلا اذه ىف ةفنصملا

 ةلهَو لول نم رظ انلا ملط يذلا نال نيف ) بيحجعلا

 انهو ا لع ا 0 5 معلا ديد اقم لع

 0 بيرقتلاو حاضيوالاو « ريسيتلاو ل 0 هلاهشا

 ضودغلا ةءاه ىف ةرارس 1 , ةقدلا قا [ذنه ةيحاتك

 سما اهالوأو « نايبلاو حاضيرالا ىلا - ءلا وح وهف

 0 اكسو ناحل غاسلاا اذه ىلع ةتنص اماف ناقثإالاو

 00 ناقتلا زارطلا تاتكب د'ةتيعس. قئازلا لاقلا اذه

 ا اس نوكملا« زاجرالا قئاقح مولعو « ةغالبلا

 ايس نا ةلعقلو
 00 لمة منو ءياداف نع كققتيال ا لك نكي

 016 ها هرسل ةصالخ 0 هر. ال ةحئاف

 5 كاتكلا اذه بيرت ىف ترتخا مال هلاخل ةءام

 بولطملاب ةيفاو 2 1 عةنالث نونف لع ابترع 25

 هللا نوم ةنسبلل ةلصخم

 00 ركاب ةقباسلا تانيردقملا قابسرح ان :لوألا قفلاف

 هتلزتمو هعوضومو هتيهام نايب ىلا اهبف ريشنو «نايبلا مدعم



 ا هه لح

 نوتنم ب رعتفبو طهى (ذلإ ناك ال ا آظ ناسحالاب ( 1
 ع سيشل 00

 ا ىصخلاو . ةثالقلا ع !اف » . لطم مهو

 : اديها هللا "ةلطاتك كلذ نم او. 0

 نكد دلع نك رادع نيب نم :ةظياقمأب ال ىذلا

 : ( ديجج ميكح
 ةعامج نأ وه باتكلا اذه فيلأت ىلع ثعابلا نإ مث

 وي« ف اشكملا» كاقك ةءارقأ نع اورق نوح

 «ىرقخا راع ن » دوم نارام ماكل ندا ماعلا خيشلا

 زاجعرالا ةجو كلذ دنع حضتاف رعلا اذه دعاوق لعشبتلا هلا

 جوعملاو ميقتسللا نية 0 ةضواالسا قف قرار نا

 قئاقح لع عالطالا ىلا ف ل اوقتحو . قيوأتا و

 .ةلوراوع أوز ارعخأ لك :هووفولاو كارد رار

 أل ةءتامتلاا راك عر سنا نكد اذه لجأ نمو

 ىنامك هاوار افارج قاقللا ولأ لع اسؤم يي رعأ

 قيقحتلاو ءسينهلا ىلع لمتشي اباتك هبف نشا نأ مهضعل

 | . ىناعملا ىلا مجري قيقحتلاو ء ظفللا ىلا مجري بيذهلاف
 ىناثلا نع امهدح ال ةحودنم ال 9



 ينام 2 0

 0 2910 يقلل < نايبقلا ٠ :تاتك اهنناثو . ريثالا نآب

 : نزارلا بيطملا نال 4 ةناملا 7 تاك ايل انو 3 كلا

 ىكلاملا جارس نبال « حابصملا » بات كا

 ةنيهار ها مار 110 ان 3

 نققحلا ملع ريرحتلا ماعلا خبشلا .هنينافأ بترو . هدئاوف ربظأو

 ا دينعتلا الا 5 00 ا 1

 هللا هز .امايتسا ا هر انذأ نر 00

 | 0 زاككي كاعملاو هل ا

 فتأ ّئ ى» اانا رازشأب (2 افرع ادلاو «» زاححالا لئالدب 2

 هلش ام هلا امه ىناجيإ ا

 00 دحال 20 ل 1 0 0 ّق هانلللا

 ا ةادتسالاو لضفلا زارخإ 01
 0 لاق 6 نورك

 ريزكلا دع نادعاولا ديع ةبأو 7



 ضمت 0 تحت

 ار لع هئاوتحاو 1 قويدر ةقدو صضومغلا نم هيفاملو

 كلاي ليلو نايل دب ملع عوتالا الا

 هزارحإب صتخ و ١ لوف الاو فايف ىلا هدو ةموجم

 بواطملا مظع اذإ » ليق أماطو.دحاو دعن دحاو الإ ءاماعلا نم

 ىلإ لوصولاو زف ١ اردإ نع اهزو
 اذه 5 لإ 7 وه 0 55 دوصعلا نا 2

 هفالاكا دقوا: ةجارتر مدصاقم ىلع هيبنتلاو . هيلكس رملا

 ىمشنمو . 5 هادج 3 00 ا بد 5 ءاماع صوخ

 مهم 55 0 ف ىلع مهم هع 8 0 رادقمو ة هلئاع

 . نيا لزانلاو . نيمسلاو تيل هيف اون 1 هناقت 0 هطبضلا

 هبف ةمالك لطف نم مهنش . نارف كلذ نم هب 5 امف ثو

 لالمإلا 1 نائف هه يلام هدف طخ ل ا

 هدصاقم "6 407 فذدحو 04 ا ةناغ 7 7-5 نم 0

 0 « اتا 000 ةوا ْ 0 5 اهراس

 فورعلا | ركل نك ىو ميتفلا 9 خيشلل « ا

 5 داع ١ 0 7 له 5 ك1 60



 كسل ١ ل 1

 اا ( ”هلوق 5 357 قادصم لع كو دا راو دصق نم

 'اكلاو ١ 1 ١0 حلا كا 3+لتعك 6 داقلا قطن نم

 '000| 01 لطصلا . داقتلاو ناسرفلا ىلع اهسأرم لبسو

 0000 اذ كو ىلاعلا نم قيدنلا بمقلا زباخلاو ري صانعلا

 كلا را 00 ةييغلا ءابن آلا ىلع نيمآلا دمت

 ليقاثمو . ةحسارلا ) معلا داوط د هلا لور. ةكقسلاو

 رك ملم“ كا ٍِر لهل هس ا ةححارأا ارتي

 فرشلا ق ملظع نو. ل مولعلا نإف ( ام امآ)

 الح ء| د 0 نيل وَ لع العو ةاماع

 ا ع ا اه دونج 50 ناينلا 8

 امردعوأ وهو . رهازلا صاسلا اهو . رئادلا طيح ا

 هالولو : اهحاشو ةيوقابو : اهحابصم ةلعشو ايلف 00

 رحبسلا و مالكلا نا 0 3 57

 "ل1 نارسأ ل اع ملطلا وهو ال 2 1 هلا 2

 ناسنإلا ةلزنع مولعلا نموهف . ز زاحلا مع نن لك ليوا

 دامت الو كحللاو يسال 0 يس : داويسلا نم

 ةبوعص دعا ازعاج ل: وعلا نحل وت [ند ا ابيل يعز 6



 هي
 كيد حصفأف . ناسنالا ناسل قطنأ ىلا هلل دجلا

 هداف كفرخأتا لاق حضوأو نايبلا رحسو ةغالبلا

 نم ابمحلأ امب ةدنقالا يشأ قّتقو . نافرعلا قئاقح نع

 5 اع 3 ىعف ال نطرح مواعلا رار

 00 لاتختو ٠ نع و ٠ نالحنإلا فراوع نذل 1

 « ناؤننم :ناعوا ناو » ناتمالاو مهكتلاو دولا لشسلا»
 هال لا اا بزالل تاطلا نب نادال

 مويققلا ناك 0 كل اهريع 0س انش ةحاصفلاب

 :ةغوا الأب درعملا لالا ولو ةاقكلا تاننضن ضتخلا

 لاوز الو ءانف ريغ نم ةهجو قابلاو
 كم هلسفاو# يورو هساطة ول ل

 .اهمعلط را ارد هتهبج نم تربظ ىتح . امتوهص ناكم ةفالخلا

 تعلطو . اه راجع وو ٠ ادع راونأ 000

 55 تقارو « دارولل | 5 انك ظنوا اه راَقأو اسوم





 اننفر 14

 1 با

 نأ 60

 اوفس

 احلا سرا

 ل ا

 ءاغخلا اذا ا

 ىعدا ا 4 ما

 ندتصا "كا

 اندمتعااش ذ* ذمه

 اذاو م نكت

 ةضانلا مه م2

 ةيبلثلا 7 25427053

 كلت اه ج.م

 ةحشرلات "7

 ةحشرملا 0

 ةحشرملا 0

 0 و“ عزف





 مك

 مورد

 سنا ةرقإ

0 

 سمخ نهو هيبشتلا ماكحا رك ذ ىف علارلا بلطلا

 قئاقح نك ذ اك را ةعاوف نم ةقفلاتلا ةدداقلا

 لوألا لظفلا هلشارا لوصف لع ليس اها
 احالطضاو. افرعو .ةنل اهات نا ى

 ةراشا

 هنت

 ةقيقد

 ةكرفتلا رك دو نضر رتلا ههام ناس ىف ناثلا سلا

 ةيانكلا نيبو هنيب

 ةنح كررص مقرا تتلف نام ف كورلا ظل

 هيو . ةءانكلا نيو هني ةقرقتلا ىف ىاثلا يلا

 عاونا هيفو . ةيانكلا ةلثما نايب ىف ثلاثلا لصفلا

 ةسغ

 فوط رو ذو هانا ماسقا نايب ىف عئارلا لصفلا

 ةصاخلا اهماكحا نم



 كي

0 

226 

 ةينادجولا فاصوالا ىف عنارلا مسنلا

 0 0 مسقلا

 ةيمسولا رومالا ىف سداسلا مسقلا

 ةنالث دصامتم هيفو هيشتلا ةرك ناب ىف ثلاثلا هسنتلا

 روبظلا ىف تابسيشتلا تتار نا عئارلا هيبنتلا

 دعبلاو برقلاو ءافخلاو

 ا داددلا هو اباسك ١ ىف نسال :هسنتلا

 ةعلرا لاطم ىلع لمتشت . ةقيقد

 ةعلرا اهتلججو هيبشتلا ماسقا نايب ىف لوالا ىلطملا

 90117 دردما ىلا هتاذ رابتعاب لوالا مسقتلا

 نسحو حيبق ىلإ نكس ارابتغاب قاكلا 0

 درطلا ىلا هفيل ا را را كلاغلا م.سقتل

1 

 هناد [ راتعا 1 رمفتلا

 ' 52| ىف :ةدراولا ةلثمالا ناسا ىف ىف ىباثلا باطملا

 ةسمخ عاونا ىلع لمتشيو
 ةيج اهلجو ةيبشتلا:ةيفيك ىف كلاثلا ىلطملا
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 و

 را

 ةراعتسالا ماسقا ىف ثلاثلا ثحبلا

 ةيلايخو ةيقييقح ىلا اهناذ رابتعاب لوالا ميسقتتلا
 ةحشومو ةدرج ىلا . اهلل مزاللا رابتعاب ىناثلا مسقلا
 ةحفو هكلليل لاا كك نار اتلاف ميسقلا

 ةعلل را وح و هلفو. ةرامتلسالإ ل عش اةلطك مدارلا مسقلا

 ةيحش

 ةعبس اهنلججو . ةراعتسالا ماكحا ىف عدارلا ثحبلا

 واش

 هيلث ةيفو .اهقئاقحو ميعتلا رث اذ لف ةناثلا دمام

 ةعلرا روما ىلع

 هيبشتلا ةيهام نايب ىف لوالا هيبنتلا
 هقبقد

 هضلاو يضلل نة ماطلا ةفسا را 1
 هل ماسقا هيفو هن

 ةسوللخلا ةفاضوالا قةلوأألا مسقلا

 تاسوسحملل ةعباتلا فاصوالا ىف ىناثلا مسقلا
 ةيلقعلا فاصوالا ىف ثلاثلا مسسقلا



 امك

 ما/ ١

 ةهج لع كوكي ام نايب ىف ثلاثلا ىلطملا
 انني ةلاوتقالا

 ةروثنملا دهاوشلا داربا ىف لوالا مسقلا

 ةموظنملا دهاوشلا داريا ىف . ىناثلا ممسقلا

 ظفللا ف طاغلا عقاومرصح ىف ةسهاملا ةمدقلا

 عليرا بتارع ىلع لمتشنو . كيك راو دولا

 ظ 1 باتكلا اذه مولع نم ىناثلا نفلا

 ثالث تنارع ىلع لمتشل ةقيقد

 00 1 ةراراجلا لاتسا ةنفيك ىف لوألا كانلا

 ىلوالا ةدعاقلا علرا دعاوق لع زمتش و: ةغالبلا ف

 علرا ثحابم اهمفو .ةراعتسالا 10

 0 ةقثلا تاب'نم . ةاذالا رمضملا هسشتلا لق

 نايهدم هيفا. ةراغتساالا كنان

 ةقيقد

 0007 ٠  ةراهتسالا ةلعما: داريا" ىف ايلا !كعللا

 ةسجخ عاونا ىلع
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 ةى

 ا

 ا

 ب جا

 زاجملل تافيرعت ركذ
 ةققد

 ةلالم ب تارعىلع لمتشتو زاجملا مست ىف ةيناثلا ةلئسملا

 ةيزاجلا ماكحالا رك ذ ىف ةثلاثلا ةلئسملا

 هيدنتو لايخ

 ةقيقألا نيب ةكرتشملا ماكحالا رك ذ ىف ثلاثلا مسقلا

 زاجماو

 زاجملاو ةقيقللا نيب ةحيحصلا قورفلل لوالا ريرقتلا

 ةدسافلا قورغلل ىاثلا ر رقتلا

 هيدنتو لايخ

 . ةغالبلاو ةحاصفلا موهفم رك ذ ىف ةعلارلا ةمدقملا

 قاعتي ام نابب يف لوالا ىلطملا . ةثالم لاطم هبفو

 ثحانم هيفو صوصللا لع ةحاصفلاب

 ةحاصفلل صاوخرث ذ

 صوصلملا | ىلعةغالبلاب قلعتي ام رك ذ ىف ىناثلا ىلطملا

 ةنالأ ثحابم ىلع لمتشيو



 هت
 ماكحا ىلع لوالا مسقتلا لمتشيو ىلاعملا نم هيلع

 تابينتاو بو رضو

 084 لوالا,نييرض لع لمتشيو . ىلاثلا مسقتلا

 ةثالث ًاهوجو نمضتب
 ا | و راجلاو ةقتللا ؟ ذى ةثلاثلا ةمدقللا

 ةثالث ماسقا هرخآ ىفو . هيبنت

 000 ا لع ةقيقطاب قلعت ام لوألا مسقلا

 لئاسم هيفو
 اهموهفمو ةقيقللا دح نايب ىف ىلوالا ةلكسملا

 ا ا تاخرت كد نم عوتبو يبث
 ةقيقحلا

 ةقيقملا عاونا ركذ ىف ةيئاثلا ةلأسملا

 قئاقللا ماكحأ نايب ىف ةثلاثلا ةلأسملا

 هيفو صوصللا ىلع زاجللاب قاعتب ام ىناثلا مسقلا
 لك

 هيدننو لايخ

 هيدشنو مثو



 سريع

 كاكا للك

 ياللا تل الع تكلا
 ةنالث نونف ىلع باتكلا بيترت

 ةقدقملا . .ةخ قاماسم عام رتم لولا خا

 نايبلا 0 فى ىوالا

 هتيهام نايب ىف لوالا بلطملا . ةسمح للاطم

 هيدنتاو لايخ
 هعوضوم نابب ىف ىناثلا لطلا
 هش ل

 مولعلا نم هتلزنم نايب ىف ثلاثلا للطملا

 هيلا ةلصوملا قرطلا نايب ىف عئارلا بلطملا

 هيدنتو لايخ
 ةقيقد

 هنرع ناب ىف سماخلا نلطلا

 لدتا ىلا ةفانمالاب ظافلالا مسقتت ىف ةيناثلا ةمدقل
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 ًاسرهف هل 'تلعج كلذا رس ا ا سس

 هي نكن 5 باواالا عيمج ىف : تارخلو ل 00

 ء تسلا ءاد ند هليصا و نام ةداقد رلقلا نايفط نف ءىث

 هب نش « ف رظ: لكشو - مهل كدا ف عبط دقو

 وجرتو « ماَقْلا كا ذ ىلع هلل دألاو ءرطاخلا هيلا 'نكسيو «رظانلا
 قصرملا ىلع نب ديس ماتملا 0030



2 

 6 2 هت مظع اهبلإ نك موا ةيانص ليلط - مدنا

 را اركض 0 ةنوزؤملا ةعدوملا“ امونفو ؛ ةنوئكملا اهولع رق

 لهأ تافنصمو « برعلا تافلؤم نم ردخا ام عبطل مب 2 0

 نمضتملا ءزا ارطلاب موسوملا» بأ انكلا | اهلج نم ناكفءبد الا

 0 تافلؤم ير. «زاحيرالا قئاقح مولعو ةعنالتلا راسل

 دقو « ىلا قواعلا ميهاربا ْن لع نب ةزمح نب ىحن نيئمؤملا

 0 | اناثك اهمو ءتاتكلا اذه ابسم تافل وم ةدعافلا'

 "00| ١ هادم نم 6 راتخملا رب رق ىف «راصمالا ءاملع لع

 00000 راج دع ةئاك ىف هغاص دقو . ةمالا لبواقأو

 ىبَأ ةمدقم ىلع حرش وهو ؛ رهاط ةمدقم دئاوفل « رصاخلا

 ' كلا ىرخملا دواد. نب ذاشتاب نب دما نب رهاط نما

 "00 هلابو ناتسو عسل ةنس فلؤملا كلذ دلوم ناكو

 ىضقو « ةثاعيسو نب رشعو عسل هنس نيزمؤملا ةرامإ نملاب دق

 000 لا دنلا ةحر ةناعيسو نيهرأو عسل ةنس هَ 0

 « زارطلا ا حصا كِإ هك دقو ( اذه

 هبي ىف يع ا تدهمجاو 6 تممتهاف

 طلغ ىلع هيف ترثعف ةرملا دعل ةرملا هتحفصت دقو « هحيقنتو



 دي 7
 ركب لع م انو ليصنو «معنلا ليمج ىلع مهللا كد

 توعتملا» ةسامفلاو ةخاللا تا وس انا د 6 ل

 هزاع نيكلاسلا هتيب لا ىلعو « ةحامسلا مركو قلما ةحاحسب
 راد نِإف ( دعب امأ ) « هزاَرط نيجسانلا ةبادحلا مالعأ هباحصأو

 راثألا لضفلا تطال مرسم قف كلا

 مولعلا سنافن ىف نيبغارلل تدعا يتلا 'رادلا كلن « تايقابلا

 فالتخاو « مهناغل توافت ىلع ةيدتإلا نويشلاو ع 00

 ءءايكذأ ةصالخو « ءاماع لئامأو « ءامكحم ظاعأ ن نب جانت

 نوموح ؛ موختتلا 6 دا 8 موجنلا - قةراظأو 5 00 م

 «مألا ةايحل مولعلا ءايحإ ىف ةبغر ءرادلا كلت لوح ءرامن ليل

 لزت ملاهنأ الا « مهلا ثمّتو لضفلا حور ثب ىف 1

 ء اهترجحت عافتتالاو « اهتقرغ ىف ةعلاطملا ىلع ةروصقم كلذك

 مالا قيس الا راعملا رضا ةفوطملا تحابص اهلع فردا

 هلكدخ هجوف[ كيش قايد [«ريطلطلل ر ر داو اذ
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